
 
HAÙI LOÄC ÑAÀU NAÊM 
 
Ñaàu naêm ñi haùi loäc non 
Caàu cho beán cuõ saét son ñôïi chôø 
Caàu cho ñeïp maüi giaác mô 
Cho xuaân töôi thaém yù thô daët daøo 
Caàu cho tình ñeïp chieâm bao 
Duø cho naêm thaùng aâm hao xa vôøi 
Maây ngaøn laõng ñaõng chôi vôi 
Traêm hoa heù nuï ñoùn môøi chuùa Xuaân 
Caùch xa vaïn daëm vaãn gaàn 
Höông Xuaân noàng aám, phuø vaân beành boàng 
Leânh ñeânh nhöõng vaït naéng hoàng 
Khoâng gian baùt ngaùt meânh moâng maây trôøi. 
 

QUYØNH ANH 
 (Virginia) 

 

 

Hình cuûa TRÖÔNG MINH CHAÂU 

 

ÑÍNH CHÍNH 

Baøi thô  sau ñaây ñaõ ñaêng trong soá baùo tröôùc 
vaø coù loãi ñaùnh maùy.  chuùng toâi xin nhuaän saéc 
vaø ñaêng laïi.  Thaønh thöïc xin loãi Nhaø Thô Ñoã 
Quyeân vaø quyù ñoäc giaû. 
 

* 

Quelques penseùes automnales aø travers mon 
regard qui, pour Ngoïc Dung, a un sens 

sympathique et treøs amical. 
Ñoã Quyeân 

 

REGARD AUTOMNAL 
 

Le regard, 
sujet de tout un art 
saison aø multiple visages 
Tristesse et joie aø l’effeuillage 
Rosier se deùnudant de son habillage 
Rossignol perdant son plumage 
et meâme son ramage 
fait souvent exister l’artiste qui se sent 
meùconnu et meâme exclus. 
Du regard engageant 
naît l’espeùrance  
Et le printemps, 
C’est votre preùsence. 
 

ÑOÃ QUYEÂN 
Neuilly 03-10-2009 
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VỊ NGỌT ĐÔI MÔI 

Tôn Nữ Mặc Giao    

     Thụy Sĩ quen với Liêm trong một khóa 
học ESL ở một trường Trung học gần nhà. 
Thụy Sĩ là một người đàn bà đã có gia đình và 
hai con trai còn nhỏ. Liêm cũng là một người 
đàn ông đã có gia đình nhưng đã trở lại độc 
thân và không có con. Chàng ta hiện là một 
teacher dạy ESL buổi tối cho tất cả mọi sắc 
dân nào mới đến Mỹ mà chưa biết tiếng Anh, 
cần phải đi học để tiến thân, ở một trường 
trung học cách nhà Thụy Sĩ chỉ một block 
đường. Cho nên tối tối Thụy Sĩ hay cuốc bộ đi 
học mà không cần phải lái xe. Liêm không 
giảng dạy trực tiếp mà chỉ phụ trách phần 
hướng dẫn học sinh xử dụng computer trong 
giờ thực tập để mọi người nghe đàm thoại 
tiếng Anh cho quen tai mà thôi! 
      Thụy Sĩ con nhà nghèo, lấy chồng Việt 
Kiều để được đưa sang Mỹ đi làm kiếm tiền 
phụ giúp gia đình còn lại ở Việt Nam. 
Nguyên, Chồng của Thụy Sĩ hơn cô những 
17 tuổi. Nhưng cô may mắn lấy được một 
ông chồng tốt, còn độc thân, có công ăn việc 
làm vững chắc nên đủ bảo đảm cho cô một 
cuộc sống vật chất không đến nổi phải vất vả. 
Cho nên khi rước cô từ Việt Nam sang, cô cứ 
tưởng mình sẽ “được” đi làm, sẽ có được 
đồng tiền riêng do chính mình làm ra để gởi 
về cho cha mẹ và các em còn nhỏ mà khỏi 
phải xin chồng. Cô tuy con nhà nghèo nhưng 
tự ái to bằng cái đình. Gia đình cô cũng thuộc 
loại có nề nếp. Trước năm 75, ông bố làm 
công chức, bà mẹ làm giáo viên. Khi đất 
nước “được giải phóng”, ông bố cũng được 
“tự do” về nhà nghỉ hưu mà không có được 
một đồng xu teng trợ cấp. Chỉ còn bà mẹ may 
mắn được giữ lại để tiếp tục nghề gõ đầu trẻ 

theo “lối mới”. Có nghĩa là cứ: “Đêm qua em 
mơ gặp bác Hồ…” mà cho vào chương trình. 
Nhưng bà phải cắn răng để còn có trợ cấp 
lương thực mà sống qua ngày. Ông bố sau 
một thời gian dài đạp xích lô phụ với vợ, nhờ 
có một người bà con xa có con cái đi Mỹ gởi 
tiền về nên cuộc sống có phần khá giả. Thấy 
ông quá cực khổ họ mới giúp vốn cho mở 
được một cửa hàng bách hoá nho nhỏ đủ để 
nuôi sống gia đình chứ chẳng dư giả gì để mà 
hy vọng cho các con học hết đại học. 
      Thụy Sĩ  biết mình nhan sắc tầm thường, 
học hết trung học phải nghỉ ở nhà vì cha mẹ 
không đủ tiền cho cô lên đại học. Nên cô không 
bao gìờ dám mơ mộng lấy chồng Việt Kiều, 
ngoại trừ lấy mấy ông cũng Việt Kiều vậy, 
nhưng tuổi đáng ông nội ông ngoại của cô thì 
may ra. Nhưng có lẽ nhờ tính tình hiền lành 
thật thà nên trời thương. Trong một buổi tiệc 
sinh nhật của một người bạn gái, cô “đía” làm 
sao mà lại lọt được vào mắt xanh của một ông 
Việt Kiều sồn sồn. Ông Việt Kiều này “khoái” 
cô quá, nói cô có cái “mỏ” nhìn muốn cắn nên 
mới nhờ cô bạn của cô làm mai. Lúc đầu cô 
không chịu, chê già. Sau thấy cô bạn nói hơn 
thiệt về “giá trị” lấy chồng Việt Kiều để có tiền 
giúp đỡ gia đình, cải thiện đời sống hiện tại để 
sau này hai em trai của cô còn có thể lên đại 
học được. Cô nghe cũng có lý mà vẫn chưa 
dám gật đầu. Sau thấy ông Việt Kiều này cũng 
chân thật, hay đến nhà nói chuyện với cha mẹ 
cô để mong lấy được lòng cô và gia đình chứ 
không “Bốc hốt, chụp giựt” kiểu như mấy cha 
nội Việt Kiều lừa đảo khác nên cô ưng. “Ông 
Việt Kiều” này nói với cha mẹ cô rằng ông 
mong muốn lấy được một người vợ hiền lành 
thật sự, không đứng núi này trông núi nọ để 
làm mẹ những đứa con của ông sau này chứ 
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không muốn mấy cô có nhan sắc như “người 
mẫu”. Sang Mỹ rồi mấy cổ đua đòi, đủ lông đủ 
cánh thì bay mất. Cha cô cũng thiệt thà hỏi lại: 
      - Sao cậu biết nó hiền? Cậu thấy cái “mỏ” của 
nó không? Cậu cãi lại cái miệng của nó không? 
      Thụy Sĩ đứng một bên nghe cha nói thì 
xụ mặt xuống, miệng chu ra. Cái môi của cô 
bình thường đã hơi dày, bây giờ cô chu ra 
trông càng giống như môi bơm vậy. Nhưng 
mà cô đâu có nhìn thấy, chỉ có ông Việt Kiều 
là chịu thưởng thức mà thôi! Ông ta đến bên 
cô nói nhỏ: 
      - Đừng chu mỏ nữa! Thấy ghét lắm! Hãy trả 
lời tôi là cô có bằng lòng làm vợ tôi không? 
      Cô mắc cỡ quá, cái mỏ càng chu dài thêm 
lí nhí trong cổ họng: 
     - Tui hỏng biết! Nếu ba má tui gả thì tui ưng.  
      Rồi cô chạy mất tiêu. Thế là chỉ hơn một 
năm sau cô được chánh thức sang Mỹ làm bà  
Đỗ Văn Nguyên tức chồng cô bây giờ. Ông 
Việt Kiều lấy vợ trong lứa tuổi quá muộn màng 
(ông 42, cô 25) nên khi đem được vợ sang Mỹ 
rồi là ông dồn hết nội công “bắn” một phát ra 
ngay hai thằng con trai. Cô Thụy Sĩ nhà ta một 
mình chăm sóc hai thằng con sanh đôi cực nhọc 
cô không nói làm gì vì đó là bổn phận và trách 
nhiệm của một người làm mẹ. Huống chi cô lại 
rất tự hào và hãnh diện về cái thiên chức làm 
mẹ của mình. Nhưng cô sốt ruột khi thấy mình 
chẳng làm được gì ra tiền để gởi về cho ba má 
và hai em trai còn ở Việt Nam. Đến bây giờ, 
lấy nhau đã gần một năm rưỡi nay mà cô vẫn 
ngại ngùng mỗi khi nói chuyện tiền bạc với 
chồng. Cô tự ái và xấu hổ nếu phải mở miệng 
xin tiền chồng, cũng may chồng của cô lo cho 
cô đầy đủ nên cô không cần phải mua sắm gì 
cả. Nhưng cô nóng ruột cho gia đình còn ở Việt 
Nam mà không biết phải nói sao với chồng nên 
cô tủi thân mặt chau mày ủ không nói chuyện. 
Tối đến lên giường cô sụt sịt bên gối. Chồng cô 
hỏi chuyện gì? Thế là cô chu mỏ kể lể: 

      - Hồi đó anh hứa với ba má tui là qua bên 
này anh sẽ cho tui đi làm để có tiền gởi về giúp 
ba má tui cho hai em tui lên đại học. Vậy mà 
qua đây cái rồi anh bắt tui sanh con, lại còn 
sanh đôi nữa thì biết tới chừng nào tui mới đi 
làm được để mà có tiền gởi về cho ba má tui? 
      Chồng cô nhìn cái “mỏ” của cô cầm lòng 
không đậu, kéo cô lại gần nói: 
      - Không được chu mỏ, chu nữa là cắn à nhe! 
      Cô vẫn phụng phịu, chồng cô cắn nhẹ lên 
môi cô một cái rồi ôm cô vào lòng dỗ dành: 
      - Em lo cái gì chứ? Anh đâu có thất hứa. 
Trước khi cưới em sang, anh đã có để lại cho 
ba má hai chục ngàn đô dằn túi. Mỗi năm anh 
còn gởi về cho ba má 600 đô nữa, ngoài ra nếu 
có cái gì đột xuất thì tính sau. 
      Cô tươi ngay nét mặt, rạng rỡ: 

- Thiệt hả? Hai chục ngàn anh để lại thì 
em biết, nhưng mỗi năm anh gởi  

về 600 sao không nói cho em nghe? Em cũng 
không thấy ba má nói gì hết. 
      Chồng cô cười nựng cô: 
      - Hết chu mỏ rồi hén? Rồi ông giải thích 
luôn: Thật ra tại anh nói ba má không cần 
phải cho em hay, để em dưỡng thai sanh con 
cho khoẻ mạnh, mọi chuyện để anh lo. Gần 
đến hạn gởi tiền nữa rồi, cứ mỗi năm đến gần 
Tết là anh lại đi gởi tiền về cho ba má. Em 
yên tâm chưa? 
      Cô ôm lấy chồng hun lấy hun để rồi nói: 
      - Cám ơn anh, anh tốt với gia đình em quá! 
Thật ra em muốn được đi làm để phụ với anh, 
chứ bây giờ mình có thêm hai thằng con. Lớp 
lo con, lớp lo em, lớp lo gởi tiền về giúp bên 
Việt nam nữa làm sao anh chịu cho thấu? 
      Chồng cô hôn cô nói: 
      - Anh còn lo nổi thì cứ để anh lo. Thật ra 
anh rất cám ơn gia đình em rất biết điều, đã 
không đòi hỏi hay lợi dụng khi gả em sang 
bên Mỹ cho anh, đã không yêu sách hay xúi 
biểu em phải moi tiền anh để gởi về Việt 
Nam xây nhà xây cửa rồi hưởng thụ phè 
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VIẾT CHO NGÀN SAU

  
1    
Anh sẽ về với dòng sông ký ức, 
và tìm em từ trong tiềm thức. 
Như tìm một màu hồng 
sau những đêm dài tuyết trắng mùa đông. 

2 
Mùi hương phấn còn vương bên gối mộng, 
ngàn ánh sao vừa chợt sáng trong đêm. 
Anh đã yêu một loài hoa nở muộn, 
và trái tim này dành tất cả cho em. 

3 
Có phải em thật là cần thiết, 
đến với anh từ nghiệp duyên tiền kiếp? 
Hay chỉ là một hoang tưởng giữa đời, 
rồi như một bóng mây qua đỉnh trời! 

4 
Cảm ơn em, những lần toan tính, 
gắn bó đời nhau một lối đi chung. 
Ðã đưa em đến nỗi buồn tuyệt đỉnh, 
đến niềm đau tình ái khôn cùng. 
 
 

5  
Cảm ơn em, những đêm Xuân 
trong hơi thở ấm thật gần 
Và những lời mật ngọt, 
bên ly rượu đầy đang sủi bọt... 
 
6  
Cảm ơn em, những vòng tay âu yếm 
những vòng tay của mỗi tối tân hôn. 
Em kiều diễm hay đêm xuân kiều diễm? 
mà đam mê len nhẹ trong hồn. 
 
7 
Cảm ơn em - một chuyện tình chưa nói hết 
và những gì một thuở đã cho nhau... 
Cảm ơn em, những vần thơ trác tuyệt, 
viết cho anh và cho cả ngàn sau... 
 

VIỆT BẰNG 
(San Jose, CA) 

 
 

phỡn như phần đông những người khác có 
con gái gả cho Việt Kiều vậy. Ba má em có 
nói anh đừng gởi tiền về nữa, khi nào ba má 
cần, ba má sẽ xin. Nhưng anh vẫn cứ gởi, coi 
như thay em trả hiếu cho ba má vậy. Vả lại 
em muốn đi làm cũng đâu phải dễ, khả năng 
sinh ngữ của em làm sao mà nói chuyện với 
người ta được? Anh tính như vầy, buổi tối 
anh đi làm về sẽ trông con cho em đi học 
thêm Anh văn ở trường Trung học gần nhà 
mình đây nè. Em học khá lên, thi đậu bằng 
lái xe rồi anh mua xe cho. Dù sao em cũng 
cần phải biết lái xe để sau này còn đưa con đi 
bác sĩ hoặc chợ búa nữa chớ! Chuyện đi làm 
tính sau, em đồng ý hông? 

       
 Thế là sau đó cứ một tuần bốn ngày, buổi 
tối cô đến trường học ESL và tình cờ quen 
với Liêm. Trong một buổi thực tập học trên 
computer, cái màn hình của cô cứ tối hù, 
chẳng lên hình lên chữ gì cả. Trong khi máy 
của các bạn cô thì có hình và phụ đề Anh ngữ 
rõ ràng khiến cô nóng cả ruột sợ hết giờ học. 
Cô ngó quanh quất tìm kiếm thầy giáo để nhờ 
giúp đỡ, trong khi còn đang bối rối như vậy, 
chợt có một ông ngồi ngay cái máy kế bên 
cạnh cô đứng lên và nói: 
      - Cô đổi sang bên này đi, máy đó bị trục 
trặc rồi, để lát tui coi lại. 
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      Rồi ông ta chỉ cô cách xử dụng, tìm bài 
học trên computer và đeo head phone để 
không bị ồn ào, học sinh nào cũng đều phải 
đeo giống nhau như vậy. Thế là thời gian sau 
đó cô với hắn trở thành “bạn”, những ngày cô 
đi sớm chưa đến giờ học hay những giờ 
break hắn đều đi tìm cô để nói chuyện chơi. 
Hắn nói hắn dạy computer buổi tối ở đây 
được mấy năm rồi, hắn tên Liêm đã ly dị vợ 
và không có con. Hắn cũng có hỏi tình trạng  
gia đình của Thụy Sĩ ra sao? Thụy Sĩ cũng 
cho biết cô đã có chồng và hai con trai. Thoạt 
đầu Thụy Sĩ định gọi hắn bằng chú, nhưng 
nhìn kỹ lại thấy hắn cũng cỡ tuổi ông xã cô 
nên cô đổi miệng kêu thầy. Tình bạn của hai 
người kéo dài suốt hết khóa học. Sau buổi 
party mãn khóa học để chia tay, vì còn sớm 
chưa đến giờ về, hắn tìm đến hội trường để 
được nói chuyện với cô. Sau một hồi tán dóc 
đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn hỏi: 
      - Cô Thụy sĩ nè! Nếu bây giờ giữa hai người 
bạn khác phái với nhau mà tui nói tui xin phép 
được hun cổ một cái thì có được không? 
      Thụy Sĩ hỏi lại: 
      - Bạn gái của thầy hả? 
      Hắn cười: 
      - Thì cứ coi là như vậy đi. 
      Thụy Sĩ nghĩ “thằng cha” này chắc sạo 
quá! Đã qua một đời vợ rồi mà còn bầy đặt 
“khờ”, tuy vậy cô cũng trả lời: 
      - Nếu cô ta là girlfrend của thầy thì thầy 
cứ hun đại chứ thầy xin phép chẳng lẽ cổ 
“ừa” sao? 
      - Nhưng nếu chỉ là bạn thường? 
      Tuy hắn không nói trắng ra nhưng Thụy 
Sĩ cũng cảm nhận được là hắn đã bắt đầu ló 
cái đuôi tán tỉnh ra thì chợt nhớ tới lời nói 
của chồng cô: “Đàn bà ở tuổi nào, dù có 
chồng rồi vẫn có người theo đuổi như 
thường. Đàn ông là vậy, họ bắt chuyện được 
mà thấy em chịu nói chuyện là họ tấn công 
ngay. Em nên cẩn thận khi tiếp xúc với 

những người này.” Thấy Thụy Sĩ yên lặng, 
hắn hỏi tiếp: 
      - Nếu mà hun đại không xin phép thì sao? 
      Thụy Sĩ bực mình: 
      - Thì bị ăn tát chứ làm sao! và mất bạn bè 
luôn, hỏi cái gì nữa?  
      Hắn vẫn “tâm sự”: 
      - Nhiều lúc tui nghĩ như vầy nè cô Thụy 
Sĩ: “Thà hun em rồi bị ăn tát, còn hơn nhìn 
“người khác” hun em”… 
      Thụy Sĩ biết hai tiếng “người khác” ở đây 
là hắn muốn ám chỉ ông xã của cô, và cô 
cũng không nhịn được cười khi thấy hắn xuất 
khẩu thành thơ, (không biết copy ở đâu đây!) 
Đúng là ông thầy giáo mắc dịch, cô nhìn hắn 
vừa cười vừa ghẹo: 
      - Theo tui nhận xét thì hình như người 
nào làm nghề gì mà có chữ “sĩ” dính vô trong 
đó, không ít thì nhiều tình cảm cũng rất là 
lãng mạn, dạt dào và lai láng. Như là nhạc sĩ, 
kịch sĩ, ca sĩ, thi sĩ hay văn sĩ chẳng hạn. 
Nhưng những người đó là nghề của họ, họ 
phải đặt mình và nhập vai khi biểu diễn hay 
sáng tác nên phần đông (chứ không phải ai 
cũng vậy) tình cảm của họ có chút bay bướm 
trong đó thì không nói làm gì. Còn thầy chỉ 
có chữ “sư” (giáo sư) dạy học thôi chứ đâu 
có chữ sĩ đâu mà cũng bày đặt học đòi đặt 
tình yêu không đúng chỗ để làm chi vậy?  
      Hắn phá ra cười: 
      - Cô lầm rồi, trước năm 75 ở Việt Nam 
tui làm võ sĩ. 
      Thụy Sĩ chưng hửng: 
      - Hả!!! 
      Hắn thấy vậy tấn công luôn: 
      - Võ sĩ cũng là người có đầu, có óc, có 
tâm hồn lãng mạn vậy! Đâu phải họ chỉ biết 
vật nhau huỳnh huỵch thôi đâu, mà họ còn có 
một tâm hồn “phơi phới”. Cho nên tui có 
quyền nghĩ tới người tui thích, dù người đó 
đã có gia đình, đúng không? Còn cô nữa, cái 
tên cô cũng có chữ Sĩ vậy, cô nói chuyện rất 
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là dễ thương và có duyên. Tuy hơi có pha 
trộn sự lí lắc, dí dỏm trong đó, nhưng thực tế 
lại có vẻ rụt rè nhút nhát rất là lôi cuốn. Cô 
có bao giờ nghĩ tới “ai” một chút xíu nào 
ngoài chồng cô không? 

      Thụy sĩ thừa biết là chồng cô đùa nhưng 
cô vẫn cứ muốn “chu mỏ” để được hưởng cái 
“vị ngọt đôi môi” do chồng ban thưởng. 
Người chồng tuyệt vời mà cô tôn thờ như 
Thượng Đế của đời mình. Nghĩ đến đây cô 
cảm thấy nhớ nhung chồng da diếc nên rảo 
bước thật nhanh để mau về đến nhà sà vào lòng 
chồng thỏ thẻ “thú tội”: 

     - Never! 
      Nói xong cô bước ra khỏi hội trường đi 
một nước ra về luôn. Trên đường về cô cứ 
suy nghĩ không biết mình có lỗi với chồng 
không khi đã vô tình để cho một người đàn 
ông khác “trả treo” như vậy. Hắn có tình ý gì 
với cô hay không thì cô không biết, chứ cô 
chẳng có một chút mảy may nào nghĩ tới hắn. 
Cái tình yêu của chồng, cái hạnh phúc mà cô 
đang có, nhất là hai đứa con trai sinh đôi vừa 
được hơn một tuổi là nguồn vui tuyệt diệu và 
là niềm tự hào của một người làm mẹ như cô. 
Ngoài ra còn có cái nghĩa càng ngày càng 
nặng đối với người chồng quá tốt của cô. 
Đồng ý là cô lấy chồng tình yêu đến sau hôn 
nhân. Đức tính điềm đạm, sự bao dung và 
bảo bọc của chồng đã khiến tình yêu cô bộc 
phát hồi nào không hay. Cô bây giờ không 
còn ngại ngùng hay ngượng ngập khi nói 
chuyện tiền bạc với chồng nữa. “Chàng” sau 
này đã ghép tên “nàng” chung một account, 
mua xe mới khi nàng thi đậu bằng lái xe và 
chỉ cho nàng cách xài check. Có một lần 
Nguyên lấy cuốn check ra để ký trả nợ bill, 
nhìn thấy vài cái check Thụy sĩ mua sắm gì 
đó ở chợ Việt Nam và chợ “Lucky” của Mỹ, 
chàng vờ kêu lên: 

- Anh ơi! Đến bây giờ em mới biết là 
em yêu anh biết là dường nào, vì ở 

trường em đã bị một người đàn ông “thả dê”. 
Nhưng em không có “khoái” một chút nào hết 
mà chỉ nghĩ đến anh thôi, chỉ muốn mau được 
trở về nhà để ngã vào vòng tay anh, để được 
anh ôm và nghe anh hỏi: “Có yêu anh không?” 
      Đêm hôm đó Thụy sĩ đã ghì chặt lấy lưng 
chồng, âu yếm “rà” quanh vành tai chồng và rót 
vào lỗ tai chồng ba tiếng nhẹ như gió thoảng... 
      - Em yêu anh… 

 TÔN NỮ MẶC GIAO 
(San Jose, CA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - Ối giời ơi! “Nó” biết ký check rồi thì có 
bỏ mẹ tôi không cơ chứ! 

 
 

      Thụy Sĩ chu mỏ:  
      - Tại anh biểu em cần mua gì thì cứ ký 
chứ bộ! 

 
 

      Nguyên hôn lên cặp môi dày của vợ rồi 
xoa đầu cô cười: 

 
 

      - Anh nói chơi để chọc em chứ anh không 
có thắc mắc gì đâu. 

Lieân laïc:  Haûi Ngoaïi Nhaân Vaên 
PO Box 91122 Austin, TX 78709, USA 
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CÁI BÓNG 
 

Phong Thu 
 

àng năm đến ngày ba mươi Tết là bạn 
bè ông Thới đều tập trung lại tại nhà 

ông Nhẫn để chung vui và chuẩn bị cùng 
nhau chơi đánh cờ tướng, đón giao thừa. Từ 
ngày ông Thới sang đây California sinh sống, 
ông luôn có mặt trong tất cả các cuộc hội họp 
và tiệc tùng của cộng đồng và các Hội Đoàn. 
Ông chăm chỉ, siêng năng như một con chiên 
ngoan đạo và ông chiếm cảm tình của hầu hết 
mọi người. Đặc biệt, ông đã tìm được bạn bè, 
những người quen biết với ông trước 75.  

Hôm nay là ngày ba mươi Tết, mọi 
người tập hợp đông đủ, thức ăn, rượu cognac 
đã rót vào ly. Nhưng ông Thới bực tức rời 
khỏi bàn nhậu. Ly rượu xoay chừng mà mấy 
người bạn già rót cho ông còn y nguyên trên 
bàn. Thức ăn mới dọn ra còn đầy ấp. Nào là 
gà nướng lò, nem nướng, thịt bò xào sả ớt, 
gỏi ngó sen trộn với tai heo nhúng dấm, bún 
măng vịt...mùi thức ăn bốc lên nghi ngút 
khiến cho ông cảm thấy đói cồn cào. Nhưng 
ông đã từ chối ngồi vào bàn nhậu chung với 
mọi người vì có mặt ông Kính-Ốm. Lẽ ra, 
gặp được ông Kính, ông Thới phải tay bắt 
mặt mừng vì dù sao tình bạn hai người không 
thắm thiết nhưng cũng là người hàng xóm 
của ông. Cả hai cùng học chung trường khi 
tóc còn để chỏm, biết nhau đã hơn nửa thế kỷ 
mà vẫn chưa hiểu được tấm lòng nhau. Mỗi 
khi ông chạm trán với ông Kính, ông cảm 
thấy như có hàng triệu con kiến lửa đang bò 
ngổn ngang khắp người. Ông cảm thấy nhức 
nhói, bực tức và muốn lớn tiếng chửi bới, 
đấm đá cho hả cơn giận đang bừng bừng sôi 
sục trong lòng ông suốt mấy năm qua. Nhưng 

ông cố nén cơn giận vì ông sợ những tiếng 
thơm mà người ta dành cho ông sẽ biến mất. 
Ông không còn được ca ngợi là người mềm 
mại, giỏi nhịn nhục, ôn nhu và lịch sự. Nếu 
như ông có thể hét lên, to tiếng chửi mắng, 
đấm đá theo lối du côn, cao bồi mất dạy có 
thể sự bực bội trong lòng ông sẽ dịu đi. Ðàng 
nầy, ông phải đóng vai làm người tốt. Lúc 
nào cũng tốt, tốt trong mọi hoàn cảnh, nhịn 
nhục tối đa để được hưởng hòa bình thì ông 
phải giữ lấy cái tư cách đáng kính trọng và 
gương mẫu của mình. 

Bạn bè hay nói ông là một người hiền 
lành nhả nhặn, ai nói gì cũng ừ, ai làm gì ông 
cũng cho là đúng. Ông không thèm quan tâm 
đến đúng sai, phải trái miễn sao ông được 
yên thân và có lợi cho mình thế là ông cứ 
sống. Ngày xưa khi còn đi học, ông được 
nhiều người trong lớp khen ông hiền hậu, 
thông minh và biết cách cư xử. Khi chiến 
tranh miền Nam Việt Nam xảy ra ác liệt, bạn 
bè điều tòng quân đi tác chiến bảo vệ miền 
Nam còn ông thì được làm việc văn phòng, 
lương bỗng hậu hĩ, sống phây phây trong 
thành phố. Những người lính từ rừng núi về 
phép thăm nhà vài hôm, áo quần, giầy trận 
còn vương mùi bùn đất, tóc khét mùi thuốc 
súng, mặt mũi đen sạm vì nắng gió gian khổ. 
Riêng ông áo quần bảnh bao ngày ngày đi 
dạo phố và cua đào. Ông có cái mã đẹp trai, 
cao lớn, nhất là đôi môi đỏ như son lúc nào 
cũng dường như cười cợt làm cho nhiều cô 
gái Sài Gòn mê mệt. Ông chưa đi tác chiến 
một ngày nào, nhưng chức vụ cứ lên đều đều 
nhờ tài ăn nói và tiền bạc của gia đình. Nhiều 
người nói ông có tài nhưng là tài luồng lọt, 
chạy chọt cấp trên. Kể ra cái tài đó cũng phải 
rèn luyện, học hỏi mới giúp đời ông lên 
hương như diều gặp gió. Người ta bàn tán với 
nhau là ông sinh ra gặp con số chín nên đời 
ông suông sẻ, thăng hoa. Mọi mong ước, ý 
nguyện của ông đều thành đạt. Trời thương 

 H
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nên cho ông có bộ óc tính toán chi ly và có 
tài biến hoá.  

Nhưng hôm nay, trong buổi tiệc thân mật 
đầu năm đón giao thừa giữa những người bạn 
thân H.O lâu ngày không gặp, ông đã phải 
đứng lên bỏ ngang cuộc vui. Ông không còn 
hứng thú ngồi uống rượu với mọi người. Giọng 
nói ồ ồ của ông Bình kéo ông về thực tại: 

- Anh Thới, anh giận gì anh em mà bỏ 
về ngang xương vậy. Ở lại đây chung vui và 
đón giao thừa với anh em chớ. 

Ông Thới chẳng nói năng gì. Ông lấy 
chiếc áo khoác và cái nón đang treo trong 
vách gần chỗ ông ngồi, rồi từ giả: 

- Cảm ơn anh Bình đã có nhả ý mời tôi 
đến tham dự buổi tiệc. Gặp lại các anh tôi 
mừng lắm. Nhưng có vài việc cần phải về. 
Hẹn khi khác vậy. 

Ông Bân, người lớn tuổi nhất và cũng là 
người đi học tập cải tạo lâu năm nhất nói: 

- Dễ gì có buổi hội ngộ nầy hả anh Thới. 
Tết nhứt mà về chi cho sớm. Một năm mới 
có thể tập hợp nhau đầy đủ. Ráng nán lại 
chơi, cụng vài ly mừng anh Hoan đến được 
Hoa Kỳ. Có gì giận anh em thì nói hết ra đi. 
Anh em mình già hết rồi, gần đất xa trời 
không biết bao giờ mới gặp lại nhau.  

Ông Thới nghe bạn bè xung quanh bàn 
tán, nói cười và họ muốn ông ở lại chơi cho 
đến nửa đêm. Nhưng đầu óc ông nóng ran, 
khó chịu khi giọng nói của ông Kính cứ 
vang vang trong đầu ông. Cái miệng móm 
xọm của hắn với đôi mắt nhìn thẳng và sáng 
quắc cứ nhìn chằm chằm như xoáy vào tâm 
nảo của ông...tình bạn giữa ông và ông Kính 
đã thật sự chấm dứt... 

** * 
....Ông Thới không thích nhìn mặt ông 

Kính, người bạn cùng xóm với ông khi còn ở 
Việt Nam. Ông Kính thường hay đùa cợt, 
moi móc, đá giò lái ông. Hắn là người duy 
nhất hay cười mỉa mai ông trong tất cả các 

cuộc họp lớn nhỏ. Hắn hay châm chích ông 
khi ông còn là một sinh viên Luật Khoa. Ông 
Kính hay chế ngạo ông là thằng hèn nhát, 
thằng bợ đít, nịnh hót, tham sống sợ chết khi 
ông còn là một tên lính kiểng. Ðiều làm cho 
ông oán hận và cắt đứt mọi liên lạc với ông 
Kính. Sau 75, ai cũng đi học cải tạo mút mùa, 
có nhiều người bỏ thây trong các trại tù hay 
rừng sâu, nước độc, còn ông thì khai đào ngủ, 
trốn quân dịch nên được vào làm Chủ Tịch 
Phường. Lúc mọi người đi vùng kinh tế mới, 
ăn bo bo trừ gạo thì ông hiến một số đất đai 
cho cách mạng để làm gương. Thời nào ông 
cũng ăn nên làm ra. Ông hô hào nông dân 
vào Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp, học tập 
chính sách của Ðảng và nhà nước và thi hành 
nghĩa vụ lao động. Ông không ra nông 
trường làm cỏ, đào thuỷ lợi bao giờ. Nhưng 
ông luôn báo cáo và ghi thành tích hoạt động 
của mình đầy đủ. Thế cho nên, ông cứ sống 
phây phây giữa sự đổ nát của chiến tranh, và 
ông cũng sống sung sướng và hưởng bổng 
lộc của chế độ cộng sản. Các con ông lớn lên, 
chúng nhờ hồng phúc và công lao cũng như 
tài ngoại giao của ông mà lần lượt các cháu 
được nhà nước chiếu cố cho đi du học ở nước 
ngoài. Các cháu đi học vài năm rồi lấy chồng 
Việt Kiều và ở lại bên Mỹ không trở về. Ðứa 
con gái thứ hai vì thương vợ chồng ông già 
nua, cô đơn nên đã làm đơn bảo lãnh vợ 
chồng ông sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Vậy là 
ông gặp may hơn hàng triệu người khác. Ông 
không cần phải trốn chui, trốn nhủi trên 
những con tàu mong manh vượt đại dương 
mà cũng đi Mỹ như ai. Gia đình ông không ai 
bỏ mình trên biển, không ai bị tù tội, không 
ai bị mất một sợi tóc, cho nên ông thấy cuộc 
đời của ông chỉ toàn may mắn. Có lẽ nhờ ông 
bà, cha mẹ ông ăn ở hiền lành và bản thân 
ông tu nhân tích đức nên ngày nay ông mới 
được hưởng ân huệ lớn của Trời ban cho.  
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Ra hải ngoại, ông thấy phong trào đấu 
tranh đòi tự do, dân chủ rất cao. Hội đoàn 
mọc lên như nấm. Hết hội đoàn nầy đến hội 
đoàn kia tổ chức quyên tiền đấu tranh cho 
dân chủ tại quê nhà. Họ hăng hái đi biểu 
tình, viết thỉnh nguyện thư lên các dân biểu, 
nghị sĩ, tổng thống Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc 
để tố cáo chế độ cộng sản đàn áp những nhà 
đối kháng trong nước, bốc lột nhân dân lao 
động, tham nhũng, hối bại, độc tài...Trên các 
đài truyền hình, truyền thanh và báo chí 
người người kể chuyện, viết bài phanh phui 
những chuyện làm ăn mờ ám, xấu xa, tàn ác 
của cộng sản. Ông cảm thấy mình đã già 
không có gì để làm, cứ ru rú trong nhà 
quanh năm suốt tháng với bà vợ già thì uổng 
phí nên ông cũng muốn phô diễn tài năng 
của mình, để khi chết đi còn để lại tiếng 
thơm cho hậu thế. Ở xứ cờ hoa, lạnh lẽo, cô 
đơn  nên ông cần có bạn bè. Ông phải làm 
một cái gì đó có tiếng tăm để mọi người nể 
mặt. Ông đã làm đơn gia nhập vào Hội Anh 
Hùng. Hội nầy gồm những người yêu quý tự 
do, dân chủ và nguyện cống hiến đời mình 
cho tổ quốc. Ông tham gia được vài năm thì 
Hội của ông nổi bật hẳn lên. Mỗi lần Hội 
ông tổ chức tiệc gây quỹ được nhiều người 
ủng hộ. Một bản nghị quyết của Hội ông ban 
ra là cả hải ngoại phải lắng nghe. Ông dần 
dần trở thành Chủ Tịch của Hội Anh Hùng. 
Mỗi lần đi tham dự lễ của các Hội Ðoàn 
khác, ông đều được ngồi ghế danh dự và 
được nhắc tên như một vị khách danh dự. 
Ông thật sự mãn nguyện khi cuối đời ông 
còn làm được nhiều điều hữu ích cho dân tộc 
cho đất nước.  

Nhưng ở đời, một ngàn lần thành công, 
cũng có một lần thất bại. Nhất là khi cuộc 
sống của mình không bình thường, những 
việc làm của mình làm dù có khôn khéo che 
đậy tinh vi thì sớm hay muộn cũng có người 
biết và lật tẩy. 

Trong một bửa tiệc liên hoan Tất Niên 
của Hội Ðoàn Kết, ông được xướng danh là 
khách danh dự được mời lên phát biểu ý 
kiến. Ðột nhiên, ở cuối nhà hàng Tự Do có 
một người đàn ông nước da ngăm ngăm đen, 
tóc bạc phơ, người ốm tong teo như cây tre 
miễu tiến về phía trước sân khấu. Ông ta 
chụp cái micro khỏi tay người MC và cất 
tiếng nói rất rõ ràng: 

- Kính thưa quý đồng hương, tôi tên là 
Nguyễn Văn Kính, tôi xin lỗi vì đã đường 
đột lên đây trình bày ý kiến của mình mà 
không xin phép ban tổ chức. Tôi tự giới 
thiệu, tôi là Kính-Ốm, Ðại Úy Biệt Kích của 
sư đoàn 322. Tôi học tập cải tạo 12 năm và 
vượt ngục, vượt biên sang Hoa Kỳ. Tôi xin 
phép quý vị tôi có vài lời thưa cùng ông Chủ 
Tịch Hồ Ngọc Thới. Chắc ông Thới quên tôi 
nhưng tôi vẫn nhớ ông vì chúng mình là bạn 
nối khố với nhau từ nhỏ. Mấy năm nay, tôi 
biết tin ông sang đây tôi rất mừng mà chưa 
có dịp trao đổi, gặp mặt. Hôm nay, nhân dịp 
nầy tôi chúc mừng ông đã giác ngộ và quay 
về với chính nghĩa quốc gia. Xin chúc mừng 
ông và kính chúc ông được bình an, thành 
công như từ xưa đến nay. 

Ông Kính nói xong lời cảm ơn và cúi 
chào mọi người rồi đi xuống chỗ ngồi. Cả 
nhà hàng rộng lớn hơn 600 quan khách 
chưng hửng không hiểu vì sao người đàn 
ông lại nói những câu chúc mừng kỳ lạ. Rõ 
ràng ông Thới là người yêu nước, thương 
dân. Ông bỏ thời gian, công sức ra giúp đỡ 
hết Hội Ðoàn nầy đến Hội Ðoàn khác. Ông 
là người quốc gia thì làm sao có chuyện 
“quay về với chính nghĩa quốc gia”. Thằng 
cha Kính-Ốm nầy bị cộng sản nhốt nhiều 
năm nên hoá khùng. Chỉ có ông Thới là hiểu 
và thấm thía được câu nói nầy. Hừ! Mình 
hay tin nó vược ngục và mất tích ai ngờ nó 
lại sang Mỹ sinh sống. Chỉ có một mình nó 
là biết rõ về mình. Chỉ một mình nó biết 
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mình là ai. Mình muốn gì? Mình sống ra 
sao? Chỉ có nó mới biết được cội rễ của linh 
hồn mình. Cái thằng Kính thâm trầm, ít nói  
nhưng nó có một bộ óc thông minh và nhậy 
bén. Nó có thể đọc được ý nghĩ của mình và 
đoán được mình muốn gì. Dù biết mình là 
một người sống như một con cắc kè bông 
hay đổi màu. Trắng mình có thể biến thành 
đen, đen thành đỏ, thành xanh, thành 
tím...Màu gì cũng được miễn là mình đạt 
được mục tiêu. Nó biết rất rõ về mình như 
bàn tay của nó. Nhưng tuyệt nhiên nó không 
hề hé môi. Nó thường hay cười và nói rằng 
mình là “NGƯỜI KHÔNG CÓ BÓNG, 
HAY NGƯỜI MẤT BÓNG”. Nó bảo mình 
khi nào mặt trời đứng bóng, mình hãy ra 
đường nhìn lên mặt trời và nhìn xuống chân 
mình để tìm lại bóng của mình. Nhưng có 
bao giờ mình làm đâu. Cái thằng điên đó nó 
không hiểu được khoa học và ánh mặt trời 
rọi như thế nào mà bày đặt.  

Thế nhưng có một hôm, Kính gọi điện 
thoại đến nhà ông và mời ông đi nhậu. Lúc 
ngà ngà say, Kính nói: 

-Anh Thới à! Tôi phục tài anh thật. Anh 
làm gì cũng thành công còn tôi làm gì cũng 
thất bại. Tại sao vậy? 

Ông xoay xoay ly rượu trong tay đáp: 
-Tại tôi biết tùy thời. Tôi biết lựa chọn 

cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh. 
Do đó, tôi luôn luôn gặp may mắn. 

-Ừ! Anh thật là thông minh xuất chúng. Giá 
như tôi học được một phần ba cái tài của anh thì 
đời tôi không đến nỗi gian truân, đau khổ. 

-Tại anh thôi. Ai biểu anh thích nhảy vào 
lửa. Thấy lửa thì phải tránh đừng có nhào vô 
làm anh hùng. Muốn làm anh hùng phải lựa 
thời thế. Nếu không chỉ làm con thiêu thân 
cho thằng khác hưởng. 

Ông Kính nhướng đôi mắt lèm nhèm 
nhìn ông Thới và hỏi: 

-Làm anh hùng mà cũng lựa thời thế sao anh?  

- Dĩ nhiên, thằng nào ngu mới làm anh 
hùng rơm. Anh thấy những thằng bạn của 
mình làm anh hùng nên ra nghĩa địa nằm hết 
ráo rồi. Những thằng như tớ thì sống phây 
phây thời chiến cũng như thời bình. Con 
cháu cũng được hưởng nhiều bỗng lộc. Ấy, 
nói như  vậy là anh hiểu rồi. 

Ông Kính ngớ người hỏi lại: 
-Vậy hoá ra tôi cũng là một trong những 

thằng ngu. Tôi cũng vác súng ra chiến trường 
quăng cả tuổi thanh xuân vào lửa đạn. Rồi tù 
tội, đói rách và ra hải ngoại thân tàn ma dại 
đi làm thuê làm mướn, sống cuộc đời đơn 
độc không vợ, không con. Tôi cũng thấm thía 
lời anh nói lắm. Nhưng tôi sống như anh 
không được. 

- Tại sao không được. Chỉ có những 
thằng ngu mới không biết lựa chọn cách sống 
an nhàn. Ai chết mặc ai. Mắc mớ gì đến mình 
mà mình dính vô. Khối thằng ăn trên ngồi 
trước, giàu sang quyền thế, họ có nghĩ gì đến 
đất nước đâu. Tại sao mình phải nhào vô 
gánh vác cho những thằng đó. Tội gì mang 
xương máu của mình để bảo vệ quyền thế 
cho một nhóm người chẳng ra gì.  

-Nói như anh thì tổ quốc nầy không còn 
có anh hùng. 

- Hừ! Anh hùng là ra nghĩa địa nằm từ 
lâu rồi anh ơi! Cho tôi xin đi. 

Gấp một cục thịt bò bỏ vào miếng nhai, 
ông Kính như muốn dằn cơn giận xuống để 
không nói nặng lời với bạn. Nhưng khi ông 
uống hết một ly rượu vang thì mặt ông nóng 
bừng lên, đầu óc ông bỗng tỉnh táo lạ 
thường. Ông rất ít nói nhưng nhờ ly rượu lời 
lẽ của ông trở nên trau chuốt, bóng bẫy và 
mạnh mẽ hơn. Ông chậm rãi nói: 

-Trong đám bạn bè anh là người thành 
công may mắn nhất. Anh sống được dưới hai 
chế độ và chế độ nào anh cũng hưởng được 
ân huệ của họ. Vậy tôi hỏi anh là anh ra hải 
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ngoại này, anh có thực sự tranh đấu cho Việt 
Nam được tự do, dân chủ không? 

Ông Thới xua tay cười: 
- Vậy tôi cũng hỏi anh, có thực sự những 

người ở hải ngoại là thực sự yêu nước, 
thương đồng bào trong nước đang sống kiềm 
kẹp dưới chế độ cộng sản như họ nói không? 
Nói thật với anh, cuộc sống nầy vàng thau lẫn 
lộn. Những người yêu nước họ rất thầm lặng, 
họ hành động hơn là la làng lên. Nhưng 
những thành phần cơ hội, háo danh, hám tiền 
cũng không phải là không có. Ai sao mình 
vậy. Gió chiều nào, xoay theo chiều đó. Tôi là 
một cây kim đồng hồ tự động. Tuổi tôi đã già, 
làm gì được cho ai. Tôi chỉ thích theo phong 
trào cho vui vậy thôi. 

Ông Kính cười gằn, đôi môi ông giật giật: 
-Anh nói sao cũng xong. Nhưng ít ra anh 

cũng phải bênh vực cho bạn bè. Thằng Tuyên 
cùng là bạn thân với anh và tôi. Bỗng nhiên 
nó bị những thành phần bất hảo chụp cho cái 
nón cối. Anh là Chủ Tịch một Hội Ðoàn lớn 
anh cũng không dám bênh vực cho nó một 
lời. Anh cũng không dám viết một dòng nào 
trên cái website của anh để minh oan cho nó. 
Anh sợ cái gì? 

-Sợ chứ! Ở đây mà bênh những người 
như thằng Tuyên thì bỏ mẹ. Nó đòi lập ra một 
cái hội đi tìm hài cốt của bạn bè chết trong tù. 
Ở đây ai cũng phản đối hết. Người ta nói nó 
làm lợi cho cộng sản. Họ lên báo, lên website 
tố cáo nó liên hệ tới cộng sản. Tôi mà nhào vô 
là danh tiếng của tôi tiêu tùng.  

Ông Kính gân cổ cãi lại: 
 -Thằng Tuyên thương các bạn tù và nó 

thấu hiểu nỗi đau của những người bị mất 
thân nhân mà không tìm ra xác. Vì vậy nó 
mới lên tiếng xin chính quyền Việt Nam cho 
nó thành lập một đoàn người về Việt Nam 
tìm hài cốt. Ðó là việc làm hữu ích sao lại 
chụp mũ nó cộng sản? Vậy khối thằng đi về 
Việt Nam du hí, ăn chơi, khoe giàu, vợ lớn, 

vợ nhỏ hoặc các Hội Từ Thiện về Việt Nam 
không tiếp xúc với chính quyền cộng sản 
sao? Tại sao họ không lên án những người 
đó làm lợi cho cộng sản? 

-Anh đừng có lý luận với tôi. Cái gì mấy 
ông ở đây cấm là phải nghe. Không nghe là 
bị cô lập biết chưa? 

-Vậy cộng sản với chúng ta khác nhau ở 
chỗ nào? 

Ông Thới bỗng đỗ quạo: 
-Anh hay hỏi lôi thôi quá! Ðó là chuyện 

muôn đời cãi cọ của người Việt Nam. Biết 
vậy là xong. Ðừng hỏi tại sao. 

Ông Kính nghiêm nét mặt, nói rõ từng 
tiếng một: 

-Anh Thới à! Có lẽ tôi là người hiểu anh 
hơn ai hết. Anh là một thằng thực dụng. Anh 
sống không có bản lĩnh, không tình nghĩa, 
không biết phải quấy đúng sai. Con người 
như anh thật đáng nhục và đáng khinh. 
Nhưng tôi không hiểu sao anh lại tự hào về 
lối sống đó. 

- Ý anh muốn nói gì? Anh đừng có nặng 
lời với tôi. Chắc anh uống rượu nhiều rồi 
anh say nên nói bậy. 

- Gần 50 mươi năm biết nhau. Hôm nay 
tôi phải nói rõ cho anh biết. Anh có giận tôi 
thì tôi chịu nhưng anh cũng nên suy nghĩ lại. 

-Tôi không cần anh phải dạy đời tôi. Anh 
nhìn xem giữa tôi và anh ai ngon hơn ai. Tôi 
có tiếng tăm, danh dự còn anh ai biết đến.  

- Sống như anh dễ lắm nhưng loại người 
sống quanh quẹo thì có khác gì con trùng, 
con dế, con tắc kè bông. 

Mặt ông Thới tái ngắt và sau đó chuyển 
sang màu đỏ. Ông muốn cung tay đấm vào 
cái miệng móm sọm không còn một cái răng 
của ông Kính. Nhưng ông đã kịp dằn cơn 
giận xuống. Ông lớn tiếng mắng bạn: 

-Mầy là thằng chó đẻ. Từ nay, mầy 
đừng có nhìn tao là bạn của mầy. Mầy đừng 
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lợi dụng rượu rồi mắng chửi tao. Thân tàn 
ma dại mà không biết xấu hổ. 

Lạ chưa, ông Kính cười ngất và đứng dậy 
đi ra khỏi quán. Từ đó, hai người như chó đen, 
chó trắng. Hội Ðoàn nào có mặt ông Kính thì 
ông Thới không tới và ngược lại...  

* * * 
....-Uống một ly đi rồi về anh Thới - 

Tiếng một người bạn ngồi kế bên kéo ông về 
thực tại. Ông chụp cái mủ trên đầu, mặc áo 
vào và chậm rãi đáp: 

- Cảm ơn, cảm ơn tất cả bạn hữu. Hẹn 
khi khác nha! 

-Anh sợ thằng Kính hả anh Thới. Bạn bè 
không mà. Giận gì mà lâu vậy. Bỏ qua đi. 

Ông muốn nói thằng đó là kẻ thù không 
đội trời chung. Ông không bao giờ thù ghét 
ai hơn nó. Chưa ai dám xúc phạm đến ông 
bao giờ, còn thằng nầy thì ngang ngược dám 
chơi cả ông. Ông nghiêm nét mặt: 

- Tôi không có giận ai hết. Tôi không 
muốn giao thiệp với những thằng ăn cơm 
quốc gia thờ ma cộng sản. 

Nói xong ông bước ra cửa trước cái nhìn 
ái ngại của mọi người. Ông chợt nghe tiếng 
ông Kính cười lớn “người mất bóng”. Giọng 
cười của hắn sao đáng ghét đến vậy. 

Ông Thới ra xe, ông mở công tắc và đạp 
ga thật mạnh. Chiếc xe chồm về phía trước và 
chạy bon bon trên đường. Buổi trưa nắng gay 
gắt. Trong xe dù đã mở máy lạnh hết ga nhưng 
cái nóng khô và hanh của California làm cho 
ông rất khó chịu. Bây giờ Sài Gòn đang ăn Tết. 
Ông bỗng nhớ con đường Nguyễn Huệ mà 
ông thường đến ngắm hoa khi Tết đến. Giờ ở 
xứ người, hàng năm Tết đến các Hội Ðoàn 
người Việt vẫn tổ chức mừng xuân. Nhưng 
không khí không náo nhiệt như ở Việt Nam. 
Nhiều lần ông muốn về Việt Nam chơi nhưng 
ông lại ái ngại, không dám đi vì sợ mất chức 
Chủ Tịch mà bao nhiêu năm ông dầy công xây 
dựng. Dù chức vụ ở đây là cái danh hảo nhưng 

ông biết nhiều người cũng tranh nhau để có 
tiếng thơm.  

Ông cho xe rẽ vào khu chợ Phước-Lộc-
Thọ tìm vài người bạn già để trút bầu tâm 
sự. Ðến ngã ba đèn xanh, đèn đỏ xe ông 
dừng lại. Khi ông đạp ga thì chiếc xe nằm ì 
một chỗ. Cuối cùng, một số người qua 
đường đã giúp ông đẩy được chiếc xe vào 
bên lề đường gần đó. Ông Thới cố gắng đi 
bộ một đoạn đường ngắn để gọi điện thoại 
cho các con đến giúp. Cô con gái nói rằng 
ông yên tâm sẽ có xe đến kéo xe ông đi sửa.  

Nắng như đốt cháy cả da thịt. Ông nhìn 
khu phố người Việt giờ nầy vắng vẻ hơn 
thường lệ. Có lẽ ngày ba mươi Tết họ về nhà 
lo chưng dọn nhà cửa và nấu mâm cơm đón 
giao thừa. Ông không thấy những ông già 
trạc tuổi ông ngồi bên ngoài hàng hiên của 
các quán uống cà phê, tán gẩu, đọc báo, bàn 
chuyện thời sự trên trời dưới đất. Trời nắng 
gắt đến độ ông thấy ba cái tượng của ba ông 
Phước -Lộc -Thọ đứng trước cổng ra vào 
cũng bốc khói mờ mờ. Ông tháo kính ra và 
dụi mắt. Cái kính ông rơi xuống đất và ông 
không còn nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Ông cố 
gắng cúi xuống lượm cái kính lên. Chợt ông 
giật mình nhìn thấy một vùng đen động đậy 
dưới chân. Ông xoay qua nó cũng xoay 
quanh, ông đứng nó cũng đứng tại chỗ thành 
một khối lù lù đen thui. Ông đeo kính vào và 
nhận ra đó là cái bóng thu gọn của mình. Cái 
bóng nằm dưới chân ông nhỏ bé thu lu như 
hai bàn chân khi ông đứng thẳng. Ông chưa 
bao giờ đứng như trời trồng giữa trời nắng 
chang chang để nhìn cái bóng của mình. 
Hôm nay, ông ngẩu nhiên để ý đến nó. Nó 
loay hoay, chộn rộn, hư ảo, bay lượn vật 
vờ dưới chân ông. Nó tan biến và thay hình 
đổi dạng tuỳ theo tư thế của ông đi, đứng, và 
tuỳ theo ánh nắng mặt trời. Ông cười một 
mình và chửi thầm “Hừ! Vậy mà cái thằng 
ngu si đó lại cho rằng mình là người không 
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có bóng. Chỉ có ma mới không có bóng. Chắc 
nó nghĩ mình là ma. A! Còn hơn cả ma vì mình 
biết biến hoá cuộc sống của mình. Ha...ha...a..” 
Ông cười thầm trong bụng và cảm thấy khoái 
trá khi vừa khám phá ra một điều kỳ lạ trong 
cuộc sống đầy thú vị. Cuộc đời như một ván cờ. 
Ai giỏi thì người đó thắng.  

Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, ông mới 
hiểu được câu nói người không có bóng. Ông 
tiếp tục đi thì nghe tiếng chân bước gấp và ai đó 
thì thầm sau lưng. Ông có cảm giác đau nhói ở 
lưng và ông té lăn trên đường bất tỉnh. 

* * * 
Ông Thới tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu 

ông băng kín, hai cánh tay dây nhợ chằng 
chịt. Vợ con ông ngồi đông đủ. Bà Thới vuốt 
tóc ông nói nhỏ: 

-Anh không sao đâu. Rồi sẽ khỏi. May 
là nó chỉ đánh anh một phát sau lưng. Anh té 
đập đầu xuống đất nên bất tỉnh. 

Ông thiều thào hỏi: 
-Ai đánh tôi vậy bà? 
Bà nhỏ nhẹ nói: 
-Cảnh sát đang tìm hung thủ. Mấy đứa 

đầu trộm đuôi cướp đó mà. Nó thấy ông 
đứng sớ rớ một mình nên làm bậy. Ông mất 
hết tiền và thẻ nhà băng nhưng bằng lái và 
những thứ khác còn. Mấy đứa nhỏ đã thông 
báo nhà băng rồi. Ông an tâm. 

Mấy đứa con ông cũng thi nhau an ủi: 
-Ba khỏe lại là tụi con mừng rồi.  
-Ba ráng tịnh dưỡng nghen. Ngày mai 

ba có thể về nhà. 
-Về nhà ăn Tết cho vui với tụi con. 
Mỗi đứa nói một câu làm ông cảm động. 

Ông mỉm cười nói: 
-Ba cảm ơn các con lo cho ba. Cảm ơn mình. 
Cánh cửa phòng mở rộng. Cô y tá bước 

vào trên tay là một khay đồ ăn và thuốc. Sau 
lưng cô là mấy ông bạn già. Người đem theo 
cam, nho, sữa, táo, bánh tét, bánh ích, hoa 
chất, mức... đặt trên bàn ông. Ông cố gắng 

nhận diện từng người một, không thiếu một 
ai: Nhẫn, Hoan, Bình, Bân, Lục, Trân, Đạo, 
Sáng, Linh, Quắc, Lý, Nho, Thượng...và 
người đứng ôm bó hoa có cái bong bóng đủ 
màu với hàng chữ “Get Well Soon” là thằng 
Kính-Ốm. Ông bỗng cảm động khi thấy 
mình vô lý thù ghét Kính. Lẽ ra, ông không 
nên cãi nhau với Kính. Nó là thằng bạn nối 
khố bất hạnh và đáng quý. Nó là một người 
xứng đáng được khen ngợi và kính trọng. Nó 
đã làm tròn trách nhiệm người trai trong thời 
loạn và trung tín, chung thủy với lý tưởng 
của chế độ mà nó đã bỏ xương máu ra phục 
vụ. Còn mình, một thằng hèn, bất tài, thích 
an phận và hưởng lợi. Mình chỉ thích im 
lặng hưởng hoà bình. Mình làm sao xứng 
đáng để nhận lãnh những vinh dự mà người 
khác ban tặng. Cái danh hảo nhiều người 
dành cho mình chẳng qua cũng chỉ là cái 
bong bóng mà Kính-Ốm đang cầm trong tay. 
Nó bay lên thật đẹp với nhiều màu sắc rực rỡ 
nhưng rồi nó cũng sẽ xì hơi và méo mó. Thật 
ra những gì nó nói đều đúng. Nó biết nhận 
dạng về nhân cách sống của từng người. Nó 
ngạo báng thói xấu của những kẻ hay luồn 
lọt, chạy chọt, bợ đỡ, mượn đầu heo nấu 
cháo để có hư danh. Nó ghét những người 
như mình không có phong cách riêng mà 
phong cách của mình tùy thuộc hoàn cảnh và 
sự ưa thích của số đông có sức mạnh. Sài 
Gòn ngày xưa mình vang bóng. Little 
Saigon ở xứ người mình cũng vang bóng. 
Cái bóng cũ vinh hoa, phú qúy, cao sang, 
quyền chức cứ đi theo mình mãi mãi, vĩnh 
viễn và mình cần phải nuôi dưỡng nó, duy 
trì nó để hưởng lợi. Khối kẻ sống như mình, 
có hề chi và vì sao phải xấu hổ? Nhưng 
không ai dám nói cho mình biết sự thật của 
ánh hào quang đó. Chỉ có thằng Kính-Ốm, 
nó đã dạy cho mình một bài học về nhân 
cách sống cho ra con người tử tế. Chỉ làm 
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người tử tế đã khó khăn lắm rồi nói chi đến 
người danh tiếng lẫy lừng. 

Bàn tay bạn bè nắm chặt tay ông. Mỗi 
người nói một câu chúc mừng ông hết bệnh. 
Từng mạch máu trong người ông nóng ran. 
Ông có cảm giác tỉnh táo lạ thường. Có tiếng 
nói của Kính-Ốm vang lên bên tai ông, 
giọng nói run run, nghèn nghẹn ở cổ họng: 

-Anh Thới à! Anh đừng giận tôi nghen. 
Nếu hôm qua anh ở lại chơi với anh em thì 
anh đâu có gặp nạn. Nếu tôi có gì làm cho 
anh buồn thì cũng bỏ qua cho. 

Ông Thới nhìn khuôn mặt lo lắng của 
bạn và cố gắng mỉm cười trấn an: 

-Cảm ơn Kính. Tôi không chết là may 
mắn lắm rồi. Sau tai nạn nầy tôi mới có dịp 
nằm suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cũng có lỗi với 
anh nhiều lắm. Từ nay, tôi với anh sẽ thân 
nhau hơn xưa. Những gì anh nói rất chí tình. 
Tôi đã học một bài học từ anh. 

Ông Kính nhếch miệng cười. Nhìn mặt 
bạn, ông Thới cảm thấy vui và bình an. Lần 
đầu tiên, ông có cảm giác tìm lại được cảm 
giác thân ái, thương quý bạn mình. Căn 
phòng của ông rộn rã tiếng cười nói của bạn 
bè. Những người bạn già một thời lao đao vì 

chiến tranh và rồi lang thang trôi dạt cuối 
trời Tây. Mái tóc ai cũng ngã màu tuyết 
trắng, những khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi 
với thời gian và những biến cố của đất nước. 
Sao ông lại có thể sống xa cách với số phận 
của bạn bè? Sao cả đời ông không bao giờ 
biết đến niềm đau của kẻ khác? Thật ra ông 
là ai? Ông đã chiếm hết sự may mắn, sung 
sướng về mình và bây giờ ông muốn gì thêm 
nữa? Ông Thới bỗng hối tiếc những gì đã 
xảy ra trong quá khứ và ân hận vì đã ghét bỏ 
bạn hiền. Bạn bè ông đông và họ đang nói 
với nhau những lời chúc tốt lành cho năm 
mới làm cho các bệnh nhân người Mỹ phải 
ngạc nhiên. Khi họ biết hôm nay là ngày Tết 
Nguyên Đán của Việt Nam, họ ồ lên vui 
mừng và chúc “Happy New Year.” 

Mùa xuân đang reo vui ngoài kia và 
người Việt Nam trên khắp năm châu đang 
rộn rã đón xuân sang. Lòng ông Thới bỗng 
hân hoan, ấm áp lạ thường. Ông thiếp đi 
trong giấc ngủ bình thản, êm ái... 

Tết Canh Dần 2010 

PHONG THU 
(Maryland)      
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Về bài hát “Vần thơ Xuân cho em”  
trong CD “Chiều biển vắng”  

của Tâm Hảo 
 

Xem qua tựa đề bài hát thì người nghe 
thể nào cũng dễ có ý nghĩ :”Lại một bài hát 
cho tuổi trẻ, mùa Xuân”! Nhưng tại sao 
mùa Xuân lại cứ phải đi dôi với tuổi trẻ nhỉ 
? Phải chăng vì đầu đuôi cũng chỉ vì mấy 
chữ “ tuổi thanh xuân” đã có tự lâu đời ?  
Người Pháp họ nào có thành ngữ “Âge de 
Printemps”, và dân Anh họ cũng nào có 
những chữ như “Springtime age” ? Ấy là 
tại dân mình, vì chữ nghĩa mà “kẹt cứng” 
với cái gốc Hán-tự “thanh xuân” ấy thôi ! 

Bởi nếu tuổi “thanh xuân” còn có 
nghĩa là tuổi của vụng dại, ngờ nghệch dẫn 
đến những hậu quả đáng tiếc cho về sau thì 
ai khác không biết chứ còn riêng tôi mà 
nếu có thể đi tắt, bỏ qua lứa tuổi “thanh 
xuân” với những cái nông nổi vụng dại như 
vừa kể thì thà cho đi thẳng luôn đến tuổi … 
trung niên cho tương đối khôn ngoan hơn 
một chút - tuy không có gì đảm vảo là qua 
đến tuổi trung niên thì con người ta khôn 
ngoan chín chắn hơn - thì tôi vui vẻ chọn 
giải pháp “đi thẳng” đến tuổi trung niên ! Có 
điều là ngẫm lại thì cũng thấy không xong ! 
Không ngây ngô vụng dại thì lấy đâu kinh 
nghiệm để mà “khôn ra”, tuy vẫn không 
hiếm người kinh mấy thì kinh, nghiệm mấy 
thì nghiệm nhưng “khôn ra” thì mãi vẫn 
không chịu “khôn ra” ! Và lại còn các 
chuyện hành chánh hành chiếc nữa chi ? Ba 
bốn chục tuổi thì ai cho mình ghi danh đi 
học Tiểu Học ? Bởi vậy mà hay dở gì đấy 

thì cũng cứ phải qua cái “tuổi thanh xuân” 
cái đã rồi thì ra sao đó về sau sẽ tính! 

Nhưng có điều chắc chắn  ở đây là 
“Vần thơ xuân cho em” không chỉ dành 
cho tuổi thanh xuân ! Bởi nếu vậy thì tôi đã 
chẳng mở đầu bài hát với câu “Rồi mùa 
Xuân đến sông ra biển rộng với trăng” ! 

Sao lại có chuyện “sông ra biển..” như 
thế này nhỉ ? 

Giản dị: Xuân đến thì từ thượng nguồn, 
băng giá đã bắt đầu tan. Nước sông ngòi 
dâng lên và trôi ra biển. Và từ nghìn xưa 
đến nay thì sông với biển, tuy hai nhưng coi 
vậy mà vẫn là một. “Nước sông ra biển, lại 
mưa về nguồn”; dân gian họ nói thế ! Và 
đấy cũng là ý nghĩa của tình vợ chồng khi 
có sự hòa nhập hai dòng đời lại với nhau ! 

Nhưng sao lại còn kéo theo cái vụ 
“trăng” ? Cũng giản dị nốt : gặp mùa trăng 
thì nước đi đến đâu, trăng “theo” đến đó.  
Trăng theo sông ra tuốt ngoài biển khơi.  
Và đấy lại là cái ý “như hình với bóng” 
trong nghĩa vợ chồng ! 

Mà vợ chồng thì người ta không còn 
yêu nhau cái kiểu như đôi trẻ còn son rỗi 
của tuổi ‘thanh xuân”. Họ còn phải lo 
chuyện công ăn việc làm hàng ngày. Còn 
chuyện “cơm cháo gạo tiền”. Còn chuyện 
con với cháu; v.v.. và v.v.. Cái gọi là “tình 
yêu” của thuở ban đầu bấy giờ đã “chuyển 
mục” thành cái “nghĩa vợ chồng”!  
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Thế thì một năm bốn mùa, đôi bên đều 
đầu tắt mặt tối không vì chyện này thì cũng 
việc kia. Nhưng khi Xuân đến ngòai trời thì 
trông ra ngoài sân thấy cây cỏ đâm chồi 
nẩy lộc, gì mà chả có lúc người ta trầm 
ngâm tư lự , nhớ đến những “mùa Xuân 
xưa” tưởng chừng như đã xa lắc xa lơ trong 
đời. Gì mà chả nhớ đến chữ “Tình” của hai 
vợ chồng thuở mới “yêu” nhau ?  

Vậy thì vào  một lúc nào đấy trong 
ngày, gì mà chả có lúc ông chồng nói với 
bà vợ :”Em ( hoặc “Bà nó” ) ạ : Xuân đang 
đến ngoài trời kia kìa ! Em ( “Bà nó” ) hãy 
tạm gác bỏ mọi chuyện qua một bên để 
nhân ngày Xuân đang đến ngoài giời kia, ta 
cùng nhau đi “dạo phố mùa Xuân một 
chuyến nên chăng ?” “   

Và nếu gặp người vợ hiền chuộng thực 
tế rồi thỏ thẻ trả lời :” Ừ, phải đấy ! Tiện 
thể thì em cũng ghé qua chợ mua con mực 
nan để về xào với bầu ”  thì cánh đàn ông 
từ trung đến “Đại Niên” chúng ta cũng 
đừng có vì thế mà đâm ra buồn phiền vớ 
vẩn ! Cánh đàn ông sính làm nhạc làm thơ, 
mơ mộng vẩn vơ, mà không có đuợc những 
người bạn đời chuộng thực thế thì e cơm 
không có mà ăn chứ đừng nói gì đến 
chuyện xa xỉ như mực nan xào với bầu !   

Tâm Hảo là người đầu tiên hát bài này 
trên trang nhạc của “Cỏ Thơm”. Có thể vì 
thấy thực sự ưng ý sao đấy cho nên đã hát 
lại để ghi âm vào CD “Chiều biển vắng” 
với 12 ca khúc của Thanh Trang. 

Còn về CD nêu trên thì hôm ra mắt thân 
hữu tại "Nhà Việt Nam" ở D.C. vào chiều 
ngày 13 tháng 12 năm 2009 vừa qua thì tôi 
đã có viết đôi dòng giới thiệu như sau : 

CD “Chiều biển vắng” gồm 12 bài hát 
của Thanh Trang do Tâm Hảo hát là kết 
quả một quá trình có thể coi như rất tự 

nhiên ! Tự nhiên như trường hợp một 
người thỉnh thỏang có một đồng tiền lọai 
“quarter” hay “penny” nào đấy đem “bỏ 
ống”. Sau một thời gian, nhìn lại cái ống 
thấy đã nặng bèn lắc ra hết để đem ra ngân 
hàng đổi lấy tiền giấy cho gọn nhẹ và tiện 
tay hơn. 

Danh mục 12 bài hát trong CD là 
người hát đã lọc lựa ra từ không dưới 20 
bài hát của cùng tác giả sau một thời gian 
hơn 3 năm ! Từ những ngày tôi chưa quen 
thân với cả hai vợ chồng cho đến ngày mối 
giao lưu, quan hệ, đã trở thành mối tình 
thân theo diện “anh em trong nhà với 
nhau”. Vợ chồng tôi đã quen thân với cả 
đại gia đình phía bên ấy chứ không chỉ chỉ 
riêng đối với hai người. 

Thọat đầu thì người hát, theo như tôi 
theo rõi tình hình và biết rõ,  không hề có ý 
nghĩ chứ đùng nói là ý định  sẽ có ngày 
gom tụ một số bài hát vào một cái CD. Tôi 
có bài hát mới nào đuợc đưa lên “Cỏ 
Thơm” thì ấy là để cho mọi người khi vào 
trang nhạc của CT sẽ có dịp nghe. Tâm 
Hảo thấy thích thì cả hai vợ chồng yêu cầu 
tôi gửi cái hòa âm. Nhận đuợc rồi thì cô em 
tôi cứ theo đấy mà hát theo sự hướng dẫn 
thêm của tôi về mặt cung cách diễn đạt sao 
cho đúng với tinh thần và nội dung của bài 
hát. Và không có một bài hát nào mà tôi 
yêu cầu Tâm Hảo hát. Làm văn nghệ, tôi 
đố kỵ nhất với cung cách dựa trên quen 
biết hay tình thân. Tôi vẫn chủ trương là ai 
người ta thật thích bài hát của mình, càng 
không hề quen biết càng tốt,  thì bấy giờ 
người ta hẵng hát. Bằng chứng hiển nhiên 
là những bài hát của tôi từ không dưới 40 
năm nay mà các ca sĩ người ta hát trong các 
CD băng nhạc trên thị trường thì họa hoằn 
lắm mới có người biết rõ xem tác giả bài 
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hát là ai. Riêng trường hợp CD “Chiều biển 
vắng” này thì người hát biết rõ tác giả là ai 
nhưng tôi tin là điều đó không ảnh hưởng 
mảy may đến việc chọn lựa những bài để 
hát. Một trong các lý do chính có lẽ ở chỗ 
là những ca khúc có giá trị khác, của những 
tác giả khác,  thì cũng đã có không biết cơ 
man nào là ca sĩ “chính quy” cũng như 
“nghiệp dư” vẫn thường hát. 

Thêm một điều cuối cùng nữa : Có 
đuợc những ca sĩ đã có tiếng tăm người ta 
hát bài của mình thì quảng đại quần chúng 
dễ có dịp để biết đến tác phẩm của một tác 
giả nhanh chóng và hữu hiệu hơn so với 
một người hát chưa đuợc đông đảo quần 
chúng biết đến. Nhưng đã có câu nói của 
một danh nhân phương Tây mà xưa giờ tôi 
vẫn thích :”Bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng 
khởi đầu theo diện tài tử” ! ( “Every artist 
was first an amateur” – Ralph Waldo 
Emerson, 1803-1882, nhà tư tưởng, triết 
gia nổi tiếng của Hoa Kỳ ). ( Gốc của chữ 
tiếng Pháp “amateur” có chử của động từ 
“aimer” trong đó; tức là làm một việc gì 
đấy mà mình yêu thích ) ! 

Chỉ có khác chăng về mặt “hậu vận”  
là người yêu nghệ thuật theo dạng tài tử mà 
không chịu trau dồi thì khó đi dến đâu cho 
đến nơi đến chốn ! Riêng Tâm Hảo là 
người chịu khó tự trau dồi về mọi mặt khi 
hát một bài hát. Với tư cách tác giả 12 bài 
trong CD “Chiều biển vắng” tôi có thể xác 
định với người nghe CD này là Tâm Hảo 
hát hòan chỉnh về mọi mặt thuộc diện “kỹ 
thuật” như nhịp, tiết điệu, nốt nhạc cũng 
như lời ca ! Đấy là một điều không phải lúc 
nào tôi cũng thấy đuợc nơi những ca sĩ gọi 
là “nổi tiếng” ! 

 Còn về giọng hát thì tất nhiên đối với 
người nghe, ai nấy đều có sở thích riêng 
của mình. Chẳng hạn như giờ này đây thì 
riêng tôi chả thấy một ai nơi phái nữ có 
giọng nói hấp dẫn bằng giọng đứa cháu gái 
Alice 3 tuổi của mình ! 

 

Thanh Trang 
Nam Cali. đầu mùa Xuân 2010 
 
CD "Chiều Biển Vắng", gồm 12 ca 

khúc của Nhạc Sĩ Thanh Trang với tiếng 
hát của Tâm Hảo, đã trình làng vào ngày 
Chủ Nhật 13 tháng 12, 2009 tại Nhà Việt 
Nam (Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt) - 
Annandale, Virginia USA.  

Buổi ra mắt CD được tổ chức trong 
vòng thân mật với một số văn nghệ sĩ và 
thân hữu chung quanh vùng Hoa Thịnh 
Đốn. Đặc biệt có sự hiện diện của Nhạc Sĩ 
Thanh Trang và phu nhân Lệ Hà đến từ 
California.  

Một chương trình văn nghệ, qua lời 
dẫn điêu luyện của 2 MC Dương Ngọc 
Hoán và Đàm Xuân Linh, dài khoảng 2 
tiếng để giới thiệu một số bài trong CD và 
những tác phẩm khác của Thanh Trang đã 
được Tâm Hảo và một số ca nhạc sĩ địa 
phương trình bày:  Phạm Xuân Thái, 
Hoàng Cung Fa, Trần Lượng, Phạm Dương 
Hiển, Đàm Xuân Linh, Nguyễn Ngọc 
Châu, Hiếu Tâm, Hiếu Thuận, Hiếu Trang, 
Sĩ Tuấn, Thái Phượng, Hoàng Tiếp, Vũ An 
Thanh, Ngọc Thanh, Nguyệt Hằng, Ý Hoa, 
Đèo Văn Sách, Kim Phụng … 

Xin mời quý vị xem vài hình ảnh dưới đây: 



    
       Tâm Hảo ký tặng CD “Chiều Biển Vắng”                       Tâm Hảo & Thanh Trang 
 

          
Tâm Hảo                                Nguyệt Hằng, Ý Hoa, Ngọc Thanh, Vũ An Thanh, Cung Fa, Sĩ Tuấn. 
 

 
Một số quan khách 
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Vũ Hối tặng đĩa thư họa cho Thanh Trang                 Hồng Thủy, Lê Thị Nhị, Ngọc Dung 

 
Hoàng Cung Fa, Nguyễn Ngọc Châu, Hoàng Dung, Ngô Minh Trí, Hoàng Tiếp 

 

 
Dương Ngọc Hoán, Đàm Xuân Linh,Thanh Trang, Lê Văn Phúc.
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Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam kỳ 2 
 
Washington, ngày 3 tháng 2 năm 2010 
Kính gởi 
Quý Phụ Nữ Tài Năng Việt Nam. 
 Thưa Bà/Cô, 
Bà/Cô là một trong những phụ nữ tài năng đã đóng góp cho sự hình thành Đại Hội Văn 
Chương Phụ Nữ Việt Nam đầu tiên (năm 2005) trong dòng lịch sử Việt cận đại. Chúng tôi 
vẫn luôn ghi nhớ điều đó trong lòng gần 5 năm qua.  
Vào đầu thập niên 2010, chúng ta lại hội ngộ nhau trong Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ 
Việt Nam kỳ 2, tại Thủ Đô Hoa Kỳ (Washington, D.C.) trong 3 ngày 13, 14 & 15 tháng 8 
năm 2010.  
Chúng tôi rất mong Bà/Cô sắp xếp thời giờ để ghi danh sớm tham dự Đại Hội Văn Chương 
này. Chúng ta sẽ cùng nhau vận động đông đảo quý Phụ Nữ Tài Năng về Thủ Đô Hoa Kỳ 
để đưa Đại Hội kỳ 2 trở thành “biến cố văn hóa lịch sử” của tập thể người Việt đối với dư 
luận thế giới. 
Kèm theo đây là Thư Mời Đại Hội với một số chi tiết chính.  
Trước thềm năm Canh Dần, chúng tôi chân thành chúc Bà/Cô & gia đình một năm mới  
luôn luôn vui mạnh, hạnh phúc và vạn sự như ý. 

QUỐC NAM 

_________________________________________ 

 

Thập niên 2010: 
Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam 

sắp khai diễn 
WASHINGTON, D.C.- Trong dòng sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại, lần đầu tiên 
một Đại Hội vinh danh giới phụ nữ cầm bút đã được thực hiện vào năm 2005 tại Seattle 
(Washington, HK). Vào đầu thập niên 2010, Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Kỳ II 
sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm nay tại Thủ Đô Hoa Kỳ. Đứng đầu Ban Tổ 
Chức Đại Hội kỳ này là 3 tác giả Phong Thu, Jackie Bông và Quốc Nam. Bản Thư Mời 
vừa chính thức phổ biến sau đây:  
“Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương đã hoạt động trên lãnh vực văn học nghệ thuật, truyền 
thông báo chí và âm nhạc Việt Nam liên tục gần 34 năm qua. Là Cơ Sở sáng lập Giải Quốc 
Tế Tượng Vàng Việt Nam từ năm 1987, và Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam từ 
năm 2005 tại đô thị Seattle (Hoa Kỳ), để tuyên dương giới Phụ Nữ Tài Năng Việt Nam đến 
từ nhiều phương trời hải ngoại. 
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Nay, nhân dịp đánh dấu 35 năm tị nạn của Người Việt, chúng tôi hân hạnh kính mời quý vị 
Phụ Nữ Tài Năng (nhà thơ, nhà văn, bình luận gia, kịch tác gia, chủ báo, chủ đài, chủ 
websites, nhà truyền thông, nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, nhiếp ảnh gia, đạo diễn điện ảnh, 
soạn giả, tác giả v.v...) tham dự  Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Kỳ II từ ngày 13 tới 
ngày 15 tháng 8 năm 2010, tại hội trường James Lee số 2855 Annandale Road, Falls Church, 
VA 22042, và Harvest Moon Restaurant số 1260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042.  
Ban Tổ Chức Đại Hội gồm nhà văn nữ Phong Thu, 2 Tác Giả Quốc-Nam & Jackie Bông; 
với sự hỗ trợ của một số cộng đồng & hội đoàn tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. 
* Ngày quan trọng của Đại Hội là Chủ Nhật ngày 15 tháng 8 năm 2010. Mục đích chính 
của Đại Hội kỳ này gồm: 1) Kết hợp các phụ nữ tài năng để dương danh nền văn hóa Việt-
Tộc trước dư luận thế giới - 2) Vinh danh một số nữ văn nghệ sĩ kỳ cựu đã đóng góp cho 
nền văn hóa Việt Nam hơn 3 thập niên qua - 3) Khích lệ một số cây bút trẻ tại hải ngoại đã 
hoạt động nổi bật trong thời gian qua. Chương Trình tổng quát như sau: 
Từ 11G sáng đến 3G chiều tại hội trường James Lee: Giới thiệu tiểu sử từng tham-dự-viên 
trước cử tọa; Hội chợ sách báo & băng CDs/DVDs;  Văn nghệ phụ diễn. 
Từ 5G chiều đến nửa đêm tại nhà hàng Harvest Moon: Dạ Tiệc chào mừng giới Phụ Nữ tài năng; 
Phát biểu của một số nhân vật quan trọng Mỹ-Việt; Dạ Vũ với một số nam nữ ca sĩ tên tuổi. 
* Hai ngày Thứ Sáu 13 & Thứ Bảy 14 tháng 8/2010: Tiền Đại Hội. Dành riêng cho các sinh 
hoạt nội bộ giữa các nữ văn nghệ sĩ & truyền thông báo chí, cùng Ban Tổ Chức Đại Hội và 
một số quan khách danh dự. Trọn Thứ Bảy ngày 14, du ngoạn các địa điểm độc đáo của Thủ 
Đô Hoa Kỳ (như Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài, Điện Capital, Vietnam Memorial v.v...)  
* Điều kiện tham dự: Nữ tác giả có tối thiểu 1 tác phẩm đã xuất bản; nữ nhạc sĩ sáng tác tối 
thiểu 1 CD đã phát hành; nữ chủ báo/đài hoặc websites đã hoạt động từ 1 năm trở lên; nữ 
văn nghệ sĩ triển lãm tối thiểu 1 lần hoặc đạo diễn 1 phim ...  
Khi nhận được lời tham dự của quý Bà/Cô, Ban Tổ Chức sẽ gởi Thư Mời Đại Hội chính 
thức & chương trình chi tiết 3 ngày Đại Hội tới địa chỉ quý vị ngay.  
Quý tham-dự-viên nên đến Hoa Thịnh Đốn từ Thứ Sáu ngày 13/8/2010. Bởi phòng khách 
sạn ở vùng Thủ Đô cần đặt trước mấy tháng, quý Bà/Cô vui lòng ghi danh sớm để Ban Tổ 
Chức có thể tiếp đón chu đáo.  
Kính mong qúy vị nữ lưu Việt Nam thuộc giới văn học nghệ thuật & truyền thông báo chí, 
cùng nhau tham dự cuộc gặp gỡ giữa những nữ văn nghệ sĩ và nhà truyền thông nữ 
(báo/đài/website) lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ Đô Mỹ Quốc sau 35 năm Người Việt 
lưu vong nơi hải ngoại. Qúy Bà/Cô vui lòng liên lạc sớm, về 1 trong 2 địa chỉ sau đây: 
* Ban Tổ Chức Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ VN Kỳ II: Nhà văn Phong Thu 1011 Larch 
Ave, Takoma Park, MD 20912; Email: phongthu@mindspring.com.   
 * Đông-Phương Foundation P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118-0104 USA. Điện thoại: 
(206) 722-0231; Fax: (206) 722-9686; Email: daihoiphunu@yahoo.com, hoặc 
tuongvang@gmail.com

mailto:phongthu@mindspring.com
mailto:daihoiphunu@yahoo.com
mailto:tuongvang@gmail.com


Tiễn Anh Võ Thu Tịnh 

Tiễn Anh 
Một mảnh đời ra đi 
Một mảnh trời (như) rụng xuống 
Chung màu buồn chia ly ! 

Chín mươi năm tuổi thọ 
Không khóc số tuổi đời 
Mà khóc 
Chí chưa tròn, công chưa trọn,  
mộng chưa thành 
Chim bằng ngưng cánh, giữa 
Nước non mình còn điêu linh! 
Anh về… vui xứ lạ 
Cõi không tên vĩnh hằng 
Chúng tôi còn đọng  lại 
Chốn bụi hồng vây quanh ! 

Chuyện văn chương chữ nghĩa 
Chuyện triết lý thơ ca 
Chuyện trăm năm thế sự 
Chuyện xứ người, quê ta… 
Những cười vui rộn rã 
Những sầu buồn xót xa 
Anh bảo : sá gì thua với được 
Sá gì nhục với vinh 
Đường trần bao xuôi ngược 
Miễn con tim an bình 
Trong lời ru Thánh Linh 

‘’Le jour a son soleil, la nuit a sa lune 
Leur clarté diffère mais leur lumière est une 
Pareils à nos cœurs palpitant chacun 
de son propre sang 
Mais tous viennent de Toi, 
 oh Seigneur, 
notre Christ vivant !’’ * 

Giả từ cõi thế phù vân 
Anh về bỉ ngạn bình an bên Người 
Trong dòng sự thế chơi vơi 
Nhớ anh tôi viết những lời thơ vui 

Mong người thôi lận đận 
Mong  đời thôi liu điu 
Mong quê mình, mặt trời thôi dậy muộn 
Hội mùa Xuân hoa nở đúng hẹn kỳ 
Và tình người, tình nước, hết phân ly ! 
Dù ra đi, dù ở lại 
Lòng vàng  son sắt thủy chung 
Thánh Linh, Lời Chúa vô cùng 
Quê hương ta lại trùng phùng nước non 
Thiên Nam vạn lý hà sơn tại** 
Vạn lý hà sơn chính khí đồng*** 
Anh ra đi 
Trời Paris xám ngoắt 
Nhưng trong tôi…một mặt trời ấm dịu 
Anh Tịnh ơi! 
Tim tôi tuy nhỏ xíu 
Nhưng nhớ anh thì không bến không bờ 
Lúc sinh thời anh tha thiết yêu thơ **** 
Nay anh khuất tôi làm thơ để khóc 
Anh Tịnh ơi! 
Trong phút giờ tang tóc 
Thắp hương lòng tôi trân trọng dâng anh 
Mối tình thiêng và ý nghĩ chân thành 
Quí hơn hết khắp thế gian châu ngọc! 

 

 Nguyễn Thùy 
* Tạm dịch : 
Ngày có mặt trời, đêm có trăng 
Sức soi có khác, một quang năng 
Như chúng ta nhịp tim mỗi người một khác 
Nhưng tất cả từ Người, ôi Jésus, Cứu 
Chúa vĩnh hằng! 
**  Lời vua Lê Thánh Tôn ở buổi hội Lục 
Đầu Giang năm 1470, có nghĩa : ‘Trời 
Nam ngàn dặm núi sông vẫn còn’. 
*** Câu thơ của Nguyễn Du, tạm dịch : ‘Vạn 
dặm sơn hà (núi sông) chính khí chung. 
****  Anh Tịnh thuờng bảo tôi đọc thơ 
cho anh nghe. 
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PHAÂN ÖU 
 
 

Ñöôïc tin buoàn  
Giaùo Sö, Hoïc Giaû  

Voõ Thu Tònh 
vöøa taï theá ngaøy 1 thaùng 2, 2010 taïi Paris,  

höôûng thoï 90 tuoåi. 
 

 
 

Giaùo Sö  Voõ Thu Tònh laø taùc giaû nhieàu saùch bieân khaûo vaên chöông, lòch söû .   
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm ñaõ töøng ñaêng baøi vieát cuûa Giaùo Sö. 

 
Xin chaân thaønh chia buoàn cuøng gia ñình Giaùo Sö  Voõ Thu Tònh.   

vaø neàn vaên hoïc Vieät Nam vöøa maát ñi moät danh taøi. 
 

Toaøn Ban Quaûn Trò vaø Bieân Taäp 
TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 
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 7260 Arlington blvd.,(Route 50) Falls Church, VA 22042; Tel. 703-573-6000 
 

- Nhaø Haøng Trung Hoa lòch söï, sang troïng vaø roäng lôùn vaøo baäc nhaát trong vuøng. 
- 600 choã ngoài daønh cho tieäc cöôùi, hoûi.  Saøn nhaûy ñeïp, roäng raõi. 
- Nhaø haøng ñaõ daønh ra moät ngaân khoaûn lôùn ñeå coù ñöôïc moät daøn ñaàu beáp thöôïng 

thaëng phuïc vuï quyù khaùch. 
- Thöùc aên tröù danh, hôïp khaåu vò ngöôøi Vieät. 
- Ngoaøi ra coøn coù Lunch vaø Dinner Buffet caû 7 ngaøy trong tuaàn. 
- Môøi quyù khaùch gheù qua ñeå thöôûng thöùc vaø chöùng kieán veà nhöõng thay ñoåi ñaëc bieät 

cuûa chuùng toâi. 
- Quyù vò caàn ñaët tieäc cöôøi, xin vui loøng lieân laïc vôùi Ban Quaûn Lyù Nhaø Haøng Harvest 

Moon caøng sôùm caøng toát. 
- Hieän giôø chuùng toâi ñaõ nhaän tieäc cöôùi cho naêm 2010 & 2011. 
 

Super buffet moãi ngaøy: Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn 

- Lunch: $7.95 Sun - Thur: 11:30 - 10:00pm 

- Dinner:  $9.95 Fri - Sat: 11:30 - 11:00pm

 
TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI 



 

THÖ MÔØI THAM GIA 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 
 

 Xin môøi quyù vò taùc  giaû, ñoäc giaû vaø thaân höõu tham gia TAM CAÙ NGUYEÄT SAN 
COÛ THÔM, moät taïp chí vaên hoïc, ngheä thuaät vaø bieân khaûo.   Nieân lieãm gia nhaäp Taïp 
Chí Coû Thôm laø $50 Myõ kim.  Soá tieàn naøy ñeå trang traûi chi phí in aán vaø cöôùc phí. 

_  Moãi naêm quyù vò seõ nhaän ñöôïc 4 soá Coû Thôm göûi ñeán taän nhaø baèng Media Mail. 
_  Neáu baøi vieát ñöôïc choïn ñaêng, toøa soaïn seõ göûi taëng theâm 1 taäp baùo nöõa toång 

coäng laø 2 taäp cho moãi soá).  Khi phaùt haønh soá baùo keá tieáp (ba thaùng sau), baøi ñaõ 
ñöôïc ñaêng seõ ñöa leân Website cuûa Coû Thôm: 

(www.cothommagazine.com) ñeå môû roäng cho nhieàu ngöôøi ñoïc.   
_  Hoäi vieân seõ ñöôïc giuùp ñôõ kyõ thuaät khi muoán in taùc phaåm. 
_  Hoäi vieân mua saùch do Coû Thôm aán haønh vôùi giaù 40% + cöôùc phí böu ñieän.  
_  Hoäi vieân phaûi toân troïng chuû tröông cuûa Coû Thôm Foundation: 
 .  Taïp Chí Coû Thôm duy trì vaø phaùt huy neàn vaên hoùa daân toäc taïi haûi ngoaïi, moïi 

tranh  luaäïn khoâng coù tính caùch vaên hoïc ñeàu khoâng ñöôïc chaáp nhaän. 
  .  Website Coû Thôm khoâng ñöôïc söû duïng nhö moät  hoäp thö ñeå trao ñoåi thö tín. 
 
 Xin môøi ghi phieáu tham gia döôùi ñaây. 
 

Thay maët Ban Quaûn Trò Taïp Chí Coû Thôm 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

11623 Chapel Cross Way 

Reston, VA 20194, USA 

(703) 471-1271, <dsenser@yahoo.com>, 

<www.cothommagazine.com>. 
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PHIEÁU THAM GIA  

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 
 

Teân hoï   _________________________________________________________ 

Ngaøy vaø nôi sinh __________________________________________________ 

Quaù trình saùng taùc neáu coù ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ñòa chæ:  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ñieän Thoaïi: (               ) _______________   Email:  ______________________ 

 
Ñoàng yù tham gia vôùi tö caùch Hoäi Vieân keå töø ngaøy _____ thaùng  _____, 20____. 

 
 

__________________________________ 
CHÖÕ KYÙ HOÄI VIEÂN 

 

Money Order, chi, ngaân phieáu nieân lieãm $50 Myõ kim xin ghi Cothom 
Foundation vaø göûi veà ñòa chæ: 

COTHOM FOUNDATION 

11623 CHAPEL CROSS WAY 

RESTON, VA 20194 

USA 

THÔM  



 
 

DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 

OÂ. Hoà Tröôøng An (France), B. Phaïm Töôøng An, B. Vaên Thò Kieàu Anh, B. Nguyeãn Ngoïc Anh, 
OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France), OÂ. Traàn Höõu Baûo, OÂ. Vieät Baèng (CA), B. Phaïm Thò AÙnh Bích, 

OÂ.B. Hoaøng Daân Bình, OÂ. Canh Ba Dang, OÂ.B. La Trung Chaùnh, B. Nguyeãn Phöông Chaâm,  
OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Vuõ Kim Chaâu, OÂ. Traàn Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu,  

OÂ. Laâm Ngoïc Chieâu, OÂ.B. Ngoâ Chöông, B. Nguyeãn Hoàng Cung, OÂB BS Nguyeãn B. Cöôøng,  
B. Diana Ñaëng, B. Nguyeãn Kim Dung, OÂ. B. Phan Anh Duõng, B. Dzung Senser,  

OÂ.B. Don Van Dang, B. Buøi Thò Ñaøo, OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng, B. Maãu Ñôn Nguyeãn,  
OÂ. Vuõ Vöông Ñoaøn, OÂ. Duy An Ñoâng, OÂ.B. Hoaøng Cung Fa, OÂ.B. B.S. Giang Hoaøng,  

B. Ñoã Thò Minh Giang, OÂ.B. Soùng Vieät Ñaøm Giang, B. Toân Nöõ Maëc Giao,  
OÂ. Traàn Ñan Haø (Germany), B. Nguyeãn T. Song Haø, OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi,  

B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, B. Vöông AÙnh Haèng, OÂ.B. Leâ Haäu, B. Döông Thò Hieàn,  
OÂ. Ñaëng Vaên Hieàn, B. Ñaëng Thò Hieàn, OÂ. Lyù Thy Hieåu, B. Nguyeãn Hoa, OÂ.B. Traàn Boäi Hoaøn,  

B. Toâ Dieãm Hoàng, B. Hueä Phaïm, OÂ.B. Huyønh Baù Huøng, OÂ. Tröông Huøng, B. Thuøy Höông N.T.T, 
B. Quyønh Khanh Nicholson, OÂ. Leâ Ngoïc Kha, OÂ. B. Phan Khaâm, OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa,  

OÂ. Phaïm Nguyeân Khoâi, B. Vi Khueâ, OÂ. Buøi Thöôïng Khueâ, B. Voõ Laøi,  B. Nguyeãn Ñaøm Chi Lan, 
B. Phaïm Toá Lan, B. Nghieâm Phöông Lan, OÂ. Nguyeãn Laân, B. Nguyeãn Tuyeát Leâ, B. Ngoâ Thò Lieân, 

OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ. Phaïm Ñình Long, B. Hoaøng Baïch Mai,  
B. Nguyeãn Truùc Mai (CA), B. Mai Nguyeãn (VA), OÂ. Vuõ Nam, Germany,   

B. Nguyeãn Phöông Nga, B. Nguyeãn T. Xuaân Nga, OÂ. Ñaøo Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân,  
B. Traàn Thò Minh Nguyeät, B. Cao Mî Nhaân, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän,  

B. Phaïm Thò Nhung, OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi, OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù, B. Vuõ Thò Phuùc,  
B. Hoaøng Höõu Phöôùc, B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, OÂ. Leâ Quang Phuøng, OÂ. Traàn Bích San,  

OÂ. Hoà Coâng Taâm, B. Nguyeãn T. Minh Taâm, B. Nguyeãn Minh Taân, B. Nguyeãn T. Ngoïc Taân,  
OÂ. Leâ Vaên Taán, OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taàn (NJ), OÂng Nguyeãn Thanh (Paris), OÂ.B. Vuõ An Thanh,   

B. Nguyeãn Ñaïp Thanh, OÂ. Leâ Tam Thanh, OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, B. Thaûo Nguyeãn,   
OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu, B. Nguyeãn Maây Thu (Paris), B.Phong Thu,   

B. Nguyeãn Tieåu Thu, Canada, B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, B. Löông Thu Thuûy, OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy, 
OÂ.  Nguyeãõn Höõu Thöû, OÂ. Leâ Vaên Thöông, OÂ. Buøi Thanh Tieân, B. Tiffany Trang Ñoã,  
OÂ. Nguyeãn Vaên Toaïi, OÂ. Leâ Vaên Traïch,  B. Ngoâ Khaéc Traâm, B. Hoaøng  Minh Traân,  

OÂ. Taï Quang Trung, OÂ. B. Voõ Tröng, OÂ.B. Phaïm Xuaân Tröôøng, OÂ.B. Nguyeãn AÂn Tuaán,   
OÂ. Ñaøm Xuaân Tuù,  B. Ñaëng Ngoïc Tuù, B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA), B. Khaùnh Vaân Michalek,  

OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân, OÂ. Nguyeãn Tinh Veä, OÂ. Yeân Vi, B. Hoaøng Hoàng Yeán, 
 Eastern Loudoun Library, Haø Nguyeãn & Associates, Ivan M. Waldman &Associates,  

B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, B.S. Voõ Ñaïm, B.S. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty, INC.,  
Buddy Photo, Harvest Moon Restaurant. 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 

(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 
 
Hoï vaø teân (Reader’s Name): ......................................................................................................... 
Ñòa chæ (Address): .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Phone, Fax, Email: ........................................................................................................................ 
Ngaøy ñaët mua (Order date): ............... Töø soá (From issue # ):.......... tôùi soá (To issue #):............ 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 

____________________________ 
 

GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 
PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 

Noäi ñòa Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US $30 [ ] 
UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $40 [ ] 

_____________________________ 
 

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 
treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8.5”) 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 
1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 
Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 
Trang ngoaøi bìa sau: US $120.00 [ ] 
_____________________________ 

 
Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà 

(Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): 
COTHOM FOUNDATION 

11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194 

__________________________________ 
 

QUÍ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUÍ THAÂN CHUÛ QUAÛNG CAÙO 
LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. 

 

THÔM  
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TUÛ SAÙCH HOÄI VIEÂN COÛ THÔM 
 

TAÙC GIAÛ TAÙC PHAÅM 
 
LOAÏI VAÊN 

 

AÁN 
PHÍ 

GIAÙ HOÄI 
VIEÂN CAÛ 
BÖU PHÍ 

MUA   
GHI 
(X) 

TRAÀN BÍCH SAN:  VAÊN KHAÛO BIEÂN KHAÛO $15 $10.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN BÌNH VAÊN    Tuyệt  bản  
QUYØNH ANH:  TÌNH TRONG COÕI MOÄNG THÔ $10 $ 7.  
N.T.NGOÏC DUNG ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI THÔ $12 $ 8.  
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:  MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY TAÄP TRUYEÄN $12  $8.  
HOÃ TRÖÔØNG AN, NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG,  
CAO MÎ NHAÂN, PHAN KHAÂM... :  HOAØI CAÛM 

THÔ 
XÖÔÙNG HOÏA 

$12 $ 8.  

CAO MÎ NHAÂN:  AÙO MAØU XANH THÔ $10 $ 8.  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  LIEÂU TRAI TRÍ DÒ 1-2-3 TRUYEÄN DÒCH $21 $12.  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  THI KINH QUOÁC PHONG COÅ THI $25 $14.  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  TRAÏM NGHÆ CHAÂN TRUYEÄN DAØI $10 $ 7.  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  AÙNH MAÉT TAÄP TRUYEÄN $12 $ 8.  
BUØI THANH TIEÂN:  TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM THÔ $10 $ 7.  
PHAN KHAÂM:  BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN THÔ $12 $ 8.  
NGUYEÃN LAÂN:  SOÂI NOÅI TAÄP TRUYEÄN $15 $ 10.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (tuyeät baûn) THÔ $10 $7.  
ÑAÊNG NGUYEÂN:  ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ THÔ $12 $ 8.  
VIEÄT BAÈNG:  HÌNH AÛNH TROÂI ÑI THÔ $12. $ 8.  
N.T. NGOÏC DUNG: PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI HOÀI KYÙ $18. $11.  
N.T. NGOÏC DUNG: SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG HOÀI KYÙ $20. $12.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG vôùi Vieät Baèng, 
Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, 
Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 

BUÙT ÑAØM $15. $ 10.  

TRÖÔNG ANH THUÏY:  CHUYEÅN MUØA TIEÅU THUYEÁT $28. $17.  
PHAN KHAÂM:  DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC THÔ $12. $ 8.  
NGUYEÃN T.N. DUNG. NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG BUÙT KYÙ $15. $ 10.  
HOÀ TRÖÔØNG AN. NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM BUÙT KHAÛO. $15. $ 10.  
HOAØNG TRUØNG DÖÔNG:  THÔ TÌNH HOAØNG TRUØNG DÖÔNG THÔ $10. $ 8.  
BUØI THANH TIEÂN.  KHUÙC VOÂ THANH THÔ $18. $11.  
CAO MÎ NHAÂN.  QUAÙN THÔ, NHÖÕNG NGAØY COØN LAÏI THÔ $15. $8.  
THAÛO NGUYEÂN. ÑOÏC VAØ DÒCH THÔ CHÖÕ HAÙN CUÛA 
NGUYEÃN DU 

BIEÂN KHAÛO $15. $8.  

 
GIAÙ BAÙN CHO HOÄI VIEÂN LAØ NÖÛA TIEÀN AÁN PHÍ COÄNG CÖÔÙC PHÍ BÖU ÑIEÄN $2.50 MOÃI CUOÁN.  



 

 

CCÔÔ  SSÔÔÛÛ  VVAAÊÊNN  HHOOÏÏCC  CCOOÛÛ  TTHHÔÔMM  
11 623 CHAPEL CROSS WAY, RESTON, VA 20194, USA 

Tel. (703) 471-1271, Fax (703) 471-1196 

Email: dsenser@yahoo.com 

 

ÑAÕ XUAÁT BAÛN 
TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM (Töø naêm 1996) 

VUØNG CAO NÖÔÙC AÅN (1999)  - Thô LÖU NGUYEÃN ÑHAÏT 

ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI (1999)  - Thô NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

AÙO MAØU XANH (1999)  - Thô CAO MÎ NHAÂN 

TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM (2000)  - Thô BUØI THANH TIEÂN 

NHÖ GIAÁC MOÄNG SAY (2000)  -  Thô phoå nhaïc NGOÂ THY VAÂN 

TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN (2000)  - Nhaän ñònh vaên hoïc cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN 

VAÊN LUAÄN (2000)  - LÖU NGUYEÃN ÑAÏT 

VAÊN KHAÛO (2000)  - TRAÀN BÍCH SAN 

MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY (2001)  - Taäp truyeän NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

HOÀN NÖÔÙC (2002)  - Thô LÖU NGUYEÃN ÑHAÏT 

BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN (2002)  - Thô PHAN KHAÂM 

SOÂI NOÅI (2002)  - Taäp Truyeän NGUYEÃN LAÂN 

GIAÁC MÔ ÑÔØI (2002) – Thô BUØI THANH TIEÂN 

HOAØI CAÛM (2003)  - Thô xöôùng hoïa cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN, CAO MÎ NHAÂN, PHAN KHAÂM, 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG, VAÂN NÖÔNG, TRAÀN QUOÁC BAÛO, VI KHUEÂ, 

HUEÄ THU, NGOÂ TAÈNG GIAO. 

VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (2003)  - Thô HOÀ TRÖÔØNG AN 

ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ (2004)  - Thô ÑAÊNG NGUYEÂN 

HÌNH AÛNH TROÂI ÑI (2005) - Thô VIEÄT BAÈNG 

GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG (2006) Buùt ñaøm cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN vôùi Vieät Baèng, Dö Thò Dieãm 

Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 

DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC (2007) - Thô - PHAN KHAÂM 

NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG (2007) - Buùt kyù - NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM  (2007) - Buùt khaûo - HOÀ TRÖÔØNG AN veà caùc taùc giaû 

Moäng Tuyeát Thaát Tieåu Muoäi, Bình Nguyeân Loäc, Vi Khueâ,  Nguyeãn Thò Thuïy Vuõ,   

Tröông Anh Thuïy, Traàn Bích San, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 

THÔ TÌNH HOAØNG TRUØNG DÖÔNG (2007) 

KHUÙC VOÂ THANH (2008) - 90 baøi thô - BUØI THANH TIEÂN. 
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